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RESUMO  

CARVALHO, P.R. Entre o efêmero e as continuidades: tendências da pesquisa na interface 

comunicação, moda e consumo. 2021. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Escola 

de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

 

A moda é um tema recente para o campo acadêmico. Sua institucionalização se dá a partir do 

conhecimento produzido em diversas áreas do saber, entre elas, a Comunicação. Esta pesquisa 

investiga a dimensão e as características da contribuição do campo da comunicação para o 

desenvolvimento da moda no âmbito acadêmico, principalmente, pela interface com os estudos 

do consumo. Para isso, elabora uma bibliometria de teses e dissertações, cujo objetivo é 

construir indicadores capazes de demonstrar o quanto se produz, quem produz, onde produz e 

sobre o que falam as pesquisas da área da comunicação que incluem a moda em seus objetos. 

O corpus de análise reuniu teses e dissertações produzidas entre 2006 e 2018 nos programas de 

Pós-Graduação em Comunicação no Brasil. Teoricamente, discute-se a teoria do campo, de 

Pierre Bourdieu, as condições históricas específicas da institucionalização da moda no país, os 

primeiros estudos que formaram pesquisadores dedicados ao tema, e as teorias do consumo que 

justificam a interface entre a moda e a comunicação. Em seguida, a partir dos resultados 

empíricos da exploração quantitativa feita por técnicas bibliométricas, são apontadas as 

tendências da produção de conhecimento analisada, considerando as recorrências entre os 

autores e as teorias mais influentes, as escolas e pesquisadores com maior envolvimento, e os 

temas mais abordados, mapeando os objetos possíveis na interface proposta. Os resultados 

mostram que, apesar de ser um tema incipiente, a moda conta com aspectos consolidados no 

campo da comunicação, em uma interface articulada por mediações teóricas, institucionais e 

culturais.       

   

Palavras-chave: Comunicação. Moda. Consumo. Bibliometria. Teses e Dissertações.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

CARVALHO, P.R. Between the ephemeral and the continuities: research trends in the 

communication, fashion and consumption interface. 2021. Tese (Doutorado em Ciências da 

Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

Fashion is a recent topic in the academic field. Its institutionalization is based on knowledge 

produced in different areas, among them, Communications Sciences. This research investigates 

the dimension and the characteristics of the contribution from the field of communications to 

the development of fashion in the academic scope, mainly, through the interface with the 

consumer studies. It elaborates a bibliometry of theses and dissertations, aiming to create 

indicators to demonstrate how much is produced, who produces it, where it is produced and 

what the research in the area of Communications that includes fashion in its objects are about. 

The corpus of analysis brought together theses and dissertations produced between 2006 and 

2018 in postgraduate programs in Communications in Brazil. Theoretically, it discusses Pierre 

Bourdieu's field theory, the specific historical conditions of the institutionalization of fashion 

in the country, the early studies that educated researchers dedicated to the subject, and the 

consumption theories that justify the interface between fashion and communications. Then, 

from the empirical results of the quantitative exploration carried out by bibliometric techniques, 

the trends in the analyzed production are pointed out, considering the recurrences between the 

most influential authors and theories, the schools and researchers with greater involvement, and 

the most addressed themes, mapping the possible objects in the proposed interface. The results 

show that, despite being an incipient area, fashion has consolidated aspects in the field of 

Communications, in an interface articulated by theoretical, institutional and cultural mediations. 

   

Keywords: Communication. Fashion. Consumption. Bibliometria. Theses and Dissertations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário 

Introdução --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

1. Percurso metodológico-------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

1.1. Construção do objeto e etapas da pesquisa ---------------------------------------------------------------------- 24 

2. A moda compreendida pela noção de campo ---------------------------------------------------------------- 30 

2.1. Contextos brasileiros: particularidades e condições de produção --------------------------------------------- 41 

2.2. Primeiros estudos no campo da Comunicação: historicidade do objeto ------------------------------------- 55 

2.3. Os estudos do consumo e a proposta de uma interface --------------------------------------------------------- 68 

3. Mediações teórico-metodológicas entre a Comunicação e a Moda--------------------------------------- 83 

3.1. A lógica efêmera: o paradigma de Gilles Lipovetsky ---------------------------------------------------------- 87 

3.2. A semiologia de Roland Barthes ---------------------------------------------------------------------------------- 99 

3.3. Tradições semióticas nos estudos brasileiros de moda ------------------------------------------------------- 105 

3.4. Dos fundamentos socioculturais -------------------------------------------------------------------------------- 115 

4. Instituições e pesquisadores: a moda como tema nucleador -------------------------------------------- 132 

5. Objetivar a moda: recorrências temáticas ------------------------------------------------------------------ 146 

5.1. Mídia especializada e hibridismos ------------------------------------------------------------------------------ 155 

5.1.1. O corpo (feminino) da moda ------------------------------------------------------------------------------------ 161 

5.1.2. O homem é o outro: mídia e segmentação de mercado ------------------------------------------------------ 169 

5.1.3. A digitalização da moda: das transposições às mediações numéricas -------------------------------------- 175 

5.3. Em movimento: o cinema e a telenovela ----------------------------------------------------------------------- 187 

5.4. Personalidades que fazem moda -------------------------------------------------------------------------------- 197 

5.5. Identificações e formações culturais ---------------------------------------------------------------------------- 201 

5.6. Estratégias das marcas e do comércio -------------------------------------------------------------------------- 209 

5.7. Lacunas e desvios ------------------------------------------------------------------------------------------------- 221 

6. Considerações finais: das recorrências às tendências ---------------------------------------------------- 225 

Referências ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 232 

Apêndice A: Corpus de teses e dissertações --------------------------------------------------------------------------- 255 

Apêndice B: Orientadores e instituições de ensino superior ------------------------------------------------------- 267 

Apêndice C: Categorias temáticas -------------------------------------------------------------------------------------- 274 

 



10 

 

INTRODUÇÃO 

  

A introdução desta tese se inspira em Edgar Morin em “Introdução ao pensamento 

complexo”, recusando desde o princípio a “[...] visão tradicional da ciência onde tudo é 

determinismo, não há sujeito, não há consciência, não há autonomia” (2006, p.65). A escolha 

pela moda como objeto de pesquisa remete a diversos momentos da minha experiência como 

pesquisadora. Em mais de uma década de atuação, tanto no mercado quanto na área acadêmica, 

transitei por disciplinas diferentes que se encontram nas questões que a moda suscita e que 

fazem dela uma área privilegiada para entender a sociedade contemporânea.  

Em 2005, iniciei minha vida acadêmica na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo (EACH-USP), no curso de Bacharelado em Têxtil e Moda. Nesse 

ano, o curso receberia a primeira turma de ingressantes, da qual fiz parte. Tanto o curso quanto 

o campus haviam sido criados naquele mesmo ano e vivenciei as dúvidas próprias da 

implementação: quais saberes e competências formariam aqueles profissionais? Quais os elos 

entre a indústria têxtil e a indústria da moda? Como relacionar a produção material e a produção 

simbólica, considerando a escassez de conteúdo científico e técnico de uma área tão recente?  

Nós, alunos, não podíamos contar com a referência de veteranos, éramos todos calouros 

na Têxtil e Moda2. Nessa atmosfera de expectativas, testemunhei do que é feito, de fato, o 

conhecimento: da disposição de professores para elaborar materiais e apostilas que não estavam 

disponíveis no mercado editorial brasileiro; do interesse dos alunos para buscar referências em 

disciplinas distribuídas em um amplo leque de áreas – da engenharia à antropologia, do desenho 

à química, tudo se encontrava no encadeamento entre transformar um material em fio, um fio 

em tecido, um tecido em produto, um produto em bem de consumo presente nos veículos de 

comunicação, no varejo, nas ruas e nos corpos das pessoas, criando estéticas do tempo vivido 

e das identificações entres grupos e indivíduos.  

O esforço de tantos docentes, discentes e funcionários em fazer uma área existir me fez 

perceber desde o princípio que a ciência e o conhecimento (de qualquer área) se constroem 

sobre a herança de saberes que recebemos e passamos adiante.   

Em 2014, defendi a dissertação de mestrado “A cultura de consumo nos blogs de moda: 

representações, participação e vínculos”, no programa de Mestrado em Têxtil e Moda da mesma 

escola, onde havia sido criado o programa de pós-graduação em 2011. Pelo viés da sociologia 

 
2No início, o curso chamava-se Tecnologia Têxtil e da Indumentária. Em 2008, o nome foi alterado para Têxtil e 

Moda, respondendo a reivindicações do corpo discente diante do mercado de trabalho (informação pessoal).  
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do consumo, foi estudada a ascensão dos blogs de moda e, consequentemente, de novos atores 

nesse campo social, no sentido dado por Pierre Bourdieu, e sua legitimação nas movimentações 

do consumo. Uma das abordagens teóricas que fundamentam a pesquisa é a moda como 

fenômeno intrínseco ao consumo e a sua relação com as lógicas midiáticas. Para mim, era óbvia 

a relação da moda com a comunicação pelo consumo, e estava aí o meu tema de pesquisa para 

as fases seguintes da minha formação.  

 Ao fim da dissertação, prossegui com os estudos frequentando as disciplinas 

“Mediações e midiatização do consumo”, ministrada pelo Prof. Dr. Eneus Trindade, e a 

disciplina “Semiótica e rituais de consumo”, ministrada pela Profa. Dra. Clotilde Perez, na 

Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP). Nessas disciplinas, pude enxergar horizontes 

para a continuidade da pesquisa, principalmente, para o entendimento da moda pela sua 

dimensão comunicacional. Porém, me deparei com questões de ordem epistêmica que não 

haviam me ocorrido antes: assim como falar de roupa não necessariamente significa falar de 

moda, falar de mídia nem sempre significa falar de comunicação. E não estavam bem 

delineados os contornos da interface entre essas duas áreas. 

A semente desta pesquisa foi uma pergunta que ouvi, informalmente, enquanto estudava 

para o processo de seleção para o doutorado: “Por que pesquisar moda aqui na Comunicação?”. 

Se a moda é estudada na História, nas Ciências Sociais, no Design, na Engenharia, e em tantas 

outras escolas, o que motivava a minha escolha pelos processos comunicacionais? A pergunta 

ficou aberta: de repente, o que me parecia óbvio, não era tão óbvio assim. A premissa de que a 

moda é um fenômeno próprio do consumo nas dinâmicas socioculturais e sua presença massiva 

na mídia não bastavam para justificar.  

O que havia de especificamente comunicacional em uma pesquisa sobre moda? A 

pergunta, inspirada em Luiz Signates (2013), abriu uma nova dimensão a ser explorada. Não se 

tratava de um recorte entre os produtos identificados como moda submetidos a estudos da 

comunicação, e sim, de entender como a moda se constitui por processos de interação. Ademais, 

pesquisadores da comunicação têm fomentado a área com suas pesquisas há, pelo menos, 30 

anos, mas, mesmo assim, a moda continua sendo considerada um tema recente e disperso, alheio 

aos objetos da comunicação, parecendo sempre reiniciar sua presença no campo acadêmico e 

científico.  

Entre os campos acadêmicos mais estabelecidos, de fato, é uma área em construção. Isso 

é, que depende de fundamentos de outras ciências para produzir seu conhecimento, não se 

tratando de uma ciência autônoma. Com a constatação de que a Comunicação é uma das áreas 

que mais contribuiu para a inserção da moda em pesquisas acadêmicas (BONADIO, 2010; 
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TREVISOL NETO, 2015), o projeto pôde se sustentar em um corpo de trabalho anteriores, 

adquirindo legitimidade. Não se trata de um tema inédito na área, pelo contrário: foi na 

Comunicação que alguns dos trabalhos pioneiros surgiram. Assim, pudemos examinar o estado 

da arte atual e tecer os questionamentos que orientam este trabalho.  

Dentro das Ciências da Comunicação, qual o estado de maturidade da pesquisa sobre 

moda? O quanto já foi produzido sobre o tema? Sobre o que falam os trabalhos? Onde foram 

feitos? Quem esteve envolvido? Quais saberes sobre moda desenvolveram-se no campo da 

comunicação? Quais as confluências entre a moda tratada no campo acadêmico e a moda como 

fenômeno sociocultural e mercadológico? Apesar de objeto recente no campo científico, há 

uma base histórica, que conta com agentes que inauguraram os debates e deixaram suas 

contribuições como ponto de partida.  

Da experiência do mestrado, permanece o conceito de Pierre Bourdieu sobre o campo 

(1983a). O que desenvolvemos é uma “pesquisa sobre a pesquisa”: a comunicação concedeu 

espaço, conhecimentos e formou pesquisadores que hoje atuam com moda, na mesma área ou 

em seus objetos de trabalho. Esses pesquisadores são responsáveis por uma produção relevante 

e influente. Mas, não há o mapeamento e a caracterização dessa produção.  

A pesquisa deriva do projeto de Bolsa Produtividade CNPq “Tendências da Pesquisa 

em Publicidade e Consumo no Brasil – 2006 a 2018: a construção de um subcampo da pesquisa 

em comunicação”, de autoria do Prof. Dr. Eneus Trindade Barreto Filho, cujo objetivo principal 

é compreender e discutir as tendências da pesquisa científica em Comunicação a partir do estado 

da arte revelado sobre os temas da publicidade e do consumo em periódicos do país. O consumo 

também é um tema recentemente instituído no campo da Comunicação, e a entrada da moda 

nesse território de pesquisa está relacionada à abertura concedida por pesquisadores da interface 

com o consumo, que inseriram o tema em seus projetos e orientações.  

Portanto, a recente produção sobre moda dentro do campo da comunicação deve ser 

direcionada para a compreensão das presenças, das ausências e de seu potencial 

amadurecimento, para abarcar pesquisas futuras a partir do estado atual da produção.  

O problema da pesquisa é responder à questão: “quais as tendências dos estudos sobre 

moda nos programas de Ciências da Comunicação no Brasil?”. O objeto da pesquisa é definido 

pelas teses e dissertações que documentam o envolvimento de pesquisadoras e pesquisadores 

da Comunicação com o tema, as instituições de ensino superior em que atuam e os objetos sobre 

os quais se debruçam, ou seja, nosso objeto é “a produção de conhecimento sobre moda, a 

formação de pesquisadores e suas contribuições da área da Comunicação para o crescimento da 

moda como objeto do campo de pesquisa acadêmica”. O nosso corpus de análise foi formado 
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por 185 documentos produzidos em programas de pós-graduação stricto sensu em 

Comunicação no país, entre 2006 e 2018.  

Nessa trajetória, nos propomos a pensar a moda por meio de uma produção menos 

recorrente: a produção de teses e dissertações, a produção acadêmica, e quais percepções de 

moda mundo social apresentam-se nas investigações.  

 O objetivo geral é organizar a produção do conhecimento sobre o tema, apontando seu 

grau de maturidade e suas lacunas e refletindo teoricamente sobre a moda. Como objetivos 

específicos, o que esta pesquisa busca, dentro dos limites de uma investigação bibliométrica, é:  

a) dimensionar a produção sobre moda no campo da comunicação;  

b) mapear os agentes e instituições que estão contribuindo para o crescimento do 

tema nas ciências da comunicação e, consequentemente, para o campo da moda; 

c) descrever os objetos mais pesquisados e temáticas recorrentes; 

d) indicar tendências de pesquisa e suas contribuições potenciais para os estudos 

do consumo. 

 

Para atingir esses objetivos, utilizaremos a bibliometria como técnica de coleta, e a 

visualização da informação como técnica de organização. De acordo com os resultados, 

determinamos o arsenal teórico das Ciências da Comunicação que complementa as teorias do 

campo e das mediações e, assim, complementa nossa metodologia. A bibliometria e seus 

métodos expõem as condições concretas de produção de ciência e do conhecimento já 

produzido, fornecendo bases para refletir metodologicamente sobre o objeto, considerando a 

instância epistemológica nas decisões empíricas da investigação.  

A análise daquilo que se produz sobre moda dentro do campo da comunicação no Brasil 

pretende alçar o objeto ao debate científico, e não o encerrar em definições. Isso é realizado 

desempenhando o raciocínio da autonomia relativa do objeto de pesquisa acadêmica, que 

depende da validação interna dos agentes do campo de conhecimento em questão (construção 

de capital epistemológico) e da validação externa (função social do conhecimento) (LOPES, 

2010a, p.46). Em outras palavras, depende que a própria academia o considere importante, tanto 

quanto seja percebido como relevante pela e para a sociedade, se equilibrando entre essas duas 

instâncias.  

A importância da validação entre os pares de uma mesma área está na possibilidade de 

iniciar diálogos frutíferos sobre o tema nas atividades de pesquisa, em grupos, em eventos e em 

publicações, criando oportunidades de colaboração efetiva, ao invés de propostas que não 

encontram interlocutores.  
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 Por se caracterizar como uma pesquisa teórica e exploratória, não partimos de um 

quadro de hipóteses, mas de pressupostos teóricos:  

a) o conhecimento sobre moda produzido pelo campo da Comunicação repercute 

as representações do mercado acerca do assunto, havendo poucas abordagens 

teóricas do conceito; 

b) as contextualizações sobre as particularidades de se observar a moda como 

fenômeno social e objeto de pesquisa no Brasil nem sempre são feitas; 

c) as mediações da pesquisa em Comunicação conformam a práxis de seus 

pesquisadores, práxis que repercute no campo acadêmico da moda, 

caracterizando o conhecimento da interface; 

d) há carência de reflexão sobre a moda como sistema do consumo além de um 

setor produtivo específico, ou seja, como uma mediação presente em diversas 

esferas da vida social e cotidiana. 

 

 As justificativas para a pesquisa advêm tanto do campo acadêmico quanto da esfera 

socioeconômica da moda. Na academia, a moda desenvolve-se como campo absorvendo 

pesquisadores formados, entre outros, em programas das Ciências da Comunicação que 

carregam suas referências teóricas e práxis de pesquisa. Consequentemente, isso acaba por 

configurar a práxis no campo da moda, ou seja, as formas de pensar e de fazer pesquisa 

(BOURDIEU, 2011).  Reflexões epistemológicas devem fortalecer esse encontro de saberes e 

“[...] dar continuidade à sua construção, pois um saber não é, em essência, nem estático nem 

definitivo” (LOPES, 2003, p.282). 

 Na esfera socioeconômica, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

(ABIT) sobre a indústria e o mercado da moda (e seus diversos setores abarcados), os dados 

gerais são3:  

 

a) Faturamento da Cadeia Têxtil e de Confecção: R$185,7 bilhões; 

contra R$ 177 bilhões em 2018; 

b) Exportações (sem fibra de algodão): US$ 3,6 bilhões, contra US$ 2,6 

bilhões em 2018; 
c) Importações (sem fibra de algodão): US$ 5,3 bilhões, contra US$ 5,7 

bilhões em 2018; 

d) Saldo da balança comercial (sem fibra de algodão): US$ 1,7 bilhão 
negativos, contra US$ 2,8 bilhões negativos em 2018; 

e) Investimentos no setor: R$ 3,6 bilhões, contra R$ 3,2 bilhões em 

2018; 

 
3 Dados referentes à 2019, atualizados em 2020. Acesso em: 15.abr.2021. 
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f) Produção média de confecção: 9,04 bilhões de peças; 

(vestuário+meias e acessórios+cama, mesa e banho), contra 8,9 
bilhões de peças em 2018; 

g) Produção média têxtil: 2,04 milhões de toneladas, contra 2,03 milhões 

de toneladas em 2018; 

h) Trabalhadores: 1,5 milhão de empregados diretos e 8 milhões se 
adicionarmos os indiretos e efeito renda, dos quais 75% são de mão 

de obra feminina; 

i) 2º. maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas 
para alimentos e bebidas (juntos); 

j) 2º. Maior gerador do primeiro emprego; 

k) Número de empresas: 25,5 mil em todo o País (formais);   

l) Quarto maior produtor e consumidor de denim do mundo; 
m) Quarto maior produtor de malhas do mundo; 

n) Representa 16,7% dos empregos e 5,7% do faturamento da Indústria 

de Transformação;   
o) A moda brasileira está entre as cinco maiores Semanas de Moda do 

mundo;   

p) Temos mais de 100 escolas e faculdades de moda;   
q) Com a descoberta do Pré-sal, o Brasil deixará de ser importador para 

se tornar potencial exportador para Cadeia Sintética Têxtil mundial;   

r) O Brasil é a maior Cadeia Têxtil completa do Ocidente. Só nós ainda 

temos desde a produção das fibras, como plantação de algodão, até os 
defiles de moda, passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras, 

confecções e forte varejo;   

s) Indústria que tem quase 200 anos no País;   
t) Brasil é referência mundial em design de moda praia, jeanswear e 

homewear, tendo crescido também os segmentos de fitness e lingerie.  

(ABIT.ORG...2021).  

 

 É um universo que intersecciona ramos da indústria, do varejo, da produção cultural, 

que emprega milhões de trabalhadores, que permeia o cotidiano de todas as pessoas (ainda que 

em experiências distintas), que produz sentidos sobre a realidade e causa impactos – benéficos 

ou não – nas subjetividades, no meio ambiente, na economia, na estruturação das cidades, e 

assim por diante. E esses impactos abrem portas para a atuação de pesquisadores em diversos 

campos, inclusive, da comunicação.  

 Como contribuição acadêmica, buscamos deixar um referencial para futuros 

pesquisadores entre as áreas da Comunicação, da Moda e dos Estudos do Consumo para que 

tenham direcionamento para suas propostas, ou que possam dialogar, refutar e complementar 

os resultados que alcançamos.  

 Como contribuição teórica, entregamos a articulação entre autores e conceitualizações 

de vertentes diversas, demonstrando os mais influentes e argumentando que nenhuma das 

abordagens é definitiva. A moda, como fenômeno social, deve ser entendida pela situação em 

que será analisada, podendo apresentar funcionamentos diversos, a depender do objeto 

enquadrado.  
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 Como contribuição social, acreditamos que uma produção acadêmica maior possa 

interferir na realidade, em que as relações de produção e consumo estão em crise, em um 

contexto em que se objetiva o desenvolvimento sustentável, mas as transformações idealizadas 

não atingem a esfera das realidades da cadeia produtiva e do cotidiano social. Na verdade, 

parecem até mesmo intransponíveis. Como teorizaremos em nossa pesquisa, é pelo sistema de 

moda que transformações nessas relações foram imaginadas e articuladas desde sua instituição 

– o luxo, os códigos de gênero, o vestuário pronto-para-vestir, a moda jovem, a roupa esportiva. 

Diante de tal crise, a moda é o lugar de reflexão sobre se ou como o consumo pode ser 

transformado, reinventado e ressignificado. E esse lugar deve ser ocupado.  

 Essas contribuições se baseiam na ciência e seu papel crítico de ruptura com o senso 

comum, em que o processo de ruptura deve considerar: a relação social entre o sujeito (coletivo) 

e o conhecimento (campo); a relação epistêmica entre o conhecimento (campo) e o objeto 

(estudo); a relação objetivada entre o sujeito (coletivo) e o objeto (estudo), triangulando essas 

três relações (LOPES, 2010b, p.39). 

Há a necessidade de avaliar estrategicamente os caminhos e as tomadas de decisão no 

fazer acadêmico para prospectar temas de pesquisa e analisar colaborações e contribuições, 

visando o progresso da interface em um cenário de conflitos entre temas prioritários, 

discriminações por áreas, e concorrências por reconhecimento e por legitimidade dos objetos 

científicos (BOURDIEU, 1983a).  

Mesmo no continente europeu, em que, como veremos, a moda desenvolveu-se como 

tradição artesanal e como mercado ao longo do processo de modernização, no campo acadêmico 

e científico, a situação é semelhante à do Brasil. Na Espanha, apesar de “[...] ocupar espaço 

predominante em âmbito empresarial [...]”, uma análise das teses de doutorado publicadas em 

vinte e quatro anos mostrou um cenário semelhantemente incipiente, com trabalhos 

exploratórios ou descritivos em distintas linhas de investigação, encontrando-se em uma 

primeira etapa do desenvolvimento científico. A diferença principal é que esses trabalhos foram 

realizados em programas próprios da área de moda e de produção têxtil, indicando menor 

dispersão (ALARCÓN, 2019, p.217, tradução nossa). 

No primeiro capítulo, explicitamos as estratégias que concernem aos métodos e às 

técnicas da pesquisa bibliométrica, detalhando as ferramentas adotadas, os critérios utilizados 

e cada etapa percorrida para definir o recorte de nosso corpus de análise. Esta pesquisa engloba 

conceitos de áreas distintas, por isso, a preocupação em descrever a etapa de exploração 

quantitativa como um percurso, de fato, em que o objeto ganhou forma aos poucos, até estar 

consistente o suficiente para apontar as próximas etapas da pesquisa.  
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No segundo capítulo, elaboramos o quadro teórico que fundamenta nossa leitura 

qualitativa dos dados e do corpus de análise. Esse quadro contém em suas seções: a teorização 

do conceito de campo como abordagem da moda na vida social e no cenário acadêmico; as 

particularidades do Brasil em relação aos contextos hegemônicos que dominam o saber 

corriqueiro sobre o assunto e a necessidade de considerar as condições locais em nossas 

pesquisas; a historicidade da moda como objeto da pós-graduação em Comunicação, 

evidenciando sua presença; e os estudos do consumo pela perspectiva comunicacional, 

propondo que esta é a interface de aderência com a moda na área investigada. 

No terceiro capítulo, iniciamos as elaborações orientadas pelos resultados quantitativos, 

intercalando referências teóricas, exposições de dados, descrições e interpretações, como se 

dará a tese daqui por diante. Também são citadas pesquisas que fazem parte do nosso corpus 

de análise, formando exemplos que embasam nossos achados. Neste capítulo, são apresentados 

os autores mais citados nos trabalhos pesquisados, suas contribuições teórico-metodológicas e 

possíveis relações uns com os outros, sejam relações de oposição ou de complementaridade.  

No quarto capítulo, identificamos os pesquisadores que mais orientaram pesquisas, de 

acordo com nossos documentos, e suas filiações institucionais, relatando como se envolvem 

com as temáticas de nossa interface: se suas contribuições são eventuais, ou se estão enfatizadas 

em seus projetos, dando a conhecer os principais agentes da presença da moda como tema no 

campo da Comunicação.  

No quinto capítulo, adentramos o universo de assuntos e de corpora de análise que 

formam os objetos identificados na interface Comunicação e Moda. As pesquisas foram 

categorizadas até três vezes, entendendo que a mesma pesquisa se encaixa em mais de uma 

categoria, o que permitiu visualizar temáticas gerais e ocorrências específicas. Essa 

categorização não visa engessar cada trabalho em uma caixa da nossa interpretação, apenas nos 

orientar por representações visuais, que nos servem de bússola pelo que a produção científica 

apresenta de recorrente, dos desvios e das lacunas, vistas como oportunidades para novas 

pesquisas. 

Por fim, no sexto capítulo, interpretamos as recorrências e indicamos tendências de 

pesquisas que relacionam a Comunicação, a Moda e o Consumo, enfatizando que os estudos do 

consumo são o locus de desenvolvimento da pesquisa em moda na Comunicação. Nossas 

considerações finais respondem aos questionamentos e objetivos, relatam as percepções sobre 

o que existe de consolidado e o que permanece em aberto, e as trilhas para a continuidade da 

pesquisa.  
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1. Percurso metodológico  

 

Antes de descrever cada etapa elaborada para atingir os fins da pesquisa, é necessário 

refletir conceitualmente sobre as duas áreas das quais emprestamos as técnicas de organização 

e análise que utilizamos: a Bibliometria e a Visualização da Informação. Desde o princípio do 

projeto, as decisões e o andamento das atividades relatadas nas próximas seções basearam-se 

na exploração quantitativa realizada por meio desses métodos, caracterizando nossa etapa 

empírica.  

Mas, esta não é uma pesquisa da Bibliometria ou da Visualização da Informação: a 

reflexão sobre as técnicas que trouxemos dessas duas especialidades se presta a explicar cada 

uma das etapas que formam o corpo da pesquisa e as intenções da pesquisadora na empiria 

empregada.  

Por exploração quantitativa, nos referimos ao mapeamento do terreno a ser explorado, 

o que nos indicou quais etapas deveriam ser decididas e a viabilidade das análises, dando corpo 

ao objeto ao desvendar quais aspectos poderiam ser aprofundados (MARTINO, 2018, p.95).  

As etapas de quantificação foram planejadas para demonstrar as características iniciais do 

corpus: tamanho, disponibilidade, proveniência, e demais dimensões da análise. Com isso, 

obtivemos um panorama do nosso objeto.  

A análise quantitativa é característica dos métodos bibliométricos, e o que os 

diferenciam entre outras metodologias designadas a pensar a própria produção acadêmica e 

ciêntífica, como são a pesquisa bibliográfica, a revisão teórica – que sistematiza o material 

bibliográfico – e o estado da arte –que apresenta uma narrativa crítica sobre as o que 

apresentaram autores, escolas, ou grupos de analistas acerca de um determinado tema ou objeto 

(SOARES, PICOLLI, CASAGRANDE, 2018).  Todas essas formas de fazer pesquisa 

contribuem com a organização do que já foi estudado, como foi estudado, quais objetivos já 

foram atingidos e quais precisam de avanços e de novas abordagens. Mas, cada um tem 

particularidades que determinam a escolha entre uma ou outra opção.  

Com efeito, entendemos que todo estudo bibliométrico pressupõe um trabalho 
qualitativo uma vez que o mesmo exige do pesquisador a realização de um 

conjunto de escolhas desta natureza; escolhas que permitam sistematizar o 

conjunto de dados a ser estudado, valorar o mesmo e determinar critérios e 
variáveis interpretativas (PERES-NETO, 2017, p.23). 

 

Por definição, Bibliometria trata de um conjunto de leis e princípios aplicados a métodos 

estatísticos e matemáticos que visam o mapeamento da produção científica, acadêmica e 

tecnológica, a partir de descrições de informação e documentos (CAFÉ; BRÄSCHER, 2008). 
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Pela análise de documentos enquanto comunicação acadêmica, sejam teses, dissertações, 

arquivos ou livros, é possível vislumbrar tendências de estudos de campos específicos e, 

também, a popularidade de determinados temas (YALE; GILLY, 1988).  

Conforme Carlos Alberto Araújo explica (2006), é uma disciplina que se desenvolve no 

início do século XX como estudo da mediação e da disseminação do conhecimento, baseada 

em três leis empíricas do comportamento da literatura: “[...] o método de medição da 

produtividade de cientistas de Lotka – 1926 –, a lei de dispersão do conhecimento científico de 

Bradford –1934 – e o modelo de distribuição e frequência de palavras num texto de Zipf – 

1949” (ARAÚJO, 2006, p.12). Porém, desde a década de 1990, são desenvolvidos estudos em 

que os métodos e as técnicas bibliométricas são aplicadas como suporte instrumental “[...] em 

conjunto com métodos qualitativos fornecidos pelas ciências sociais” (ARAÚJO, 2006, p.24).  

E é nessa trilha que a Bibliometria nos serve como ferramenta de exploração, na 

organização do conhecimento por meio de teses e dissertações: o conhecimento qualitativo e o 

trabalho imaterial da ciência se objetivam nas relações quantificadas, expressas em 

mapeamentos e em representações gráficas variadas resultantes das técnicas métricas 

(KOBASHI, SANTOS, 2008, p.108).  

A mensuração da produção do conhecimento disponível expõe de forma concreta as 

bases teóricas usadas para refletir sobre o objeto e suas instâncias epistemológicas, em uma 

combinação de trabalho conceitual e técnica na ordenação dos dados e na leitura dos resultados, 

funcionando como teorias postas em ato – ou a ação da pesquisa também como atividade de 

pensamento (LOPES, 2010b, p.42). Cada coleta e demonstração quantitativa foi submetida à 

“permanente vigilância epistemológica”, que pode ser definida como uma constante reflexão 

teórica que permeia o conhecimento que se está produzindo empiricamente, estabelecendo a 

relação entre o olhar analítico da investigação e o objeto empírico (LOPES, 2010b, p.41).  

O olhar crítico sobre os resultados gerados pelos dados é suprido por disciplinas e 

especialidades próprias da Comunicação e da temática da moda convocadas no decorrer do 

trabalho de forma a conferir confiabilidade e adequação ao projeto: “[...] se os estudos sociais 

da ciência são fundamentais para interpretar os dados, os métodos da Organização da 

Informação são imprescindíveis para reorganizar os dados em categorias funcionais adequadas 

para a análise das tendências de pesquisa” (KOBASHI, DOS SANTOS, 2008, p. 113).  

O objeto desse tipo de estudo desponta a partir de documentos que devem estar 

acessíveis em meios de publicação duráveis e seguros, que sejam recuperáveis e que não exista 

a previsão de retirada das publicações, gratuitas ou não (BORGMAN; FURNER, 2002, p.4, 

tradução nossa). Entre os tipos de produção mais relevantes estão os livros, as teses, os capítulos 
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de livros, os artigos publicados em revistas científicas, as comunicações em altas conferências, 

os relatórios técnicos, os materiais pedagógicos, os white papers e as páginas da web (LOPES 

et al., 2012, p.2).  

As teses e dissertações são classificadas como literatura cinzenta pela “[...] pouca 

probabilidade de serem adquiridos através de canais usuais de vendas de publicações [...]”, pois 

são a comunicação do resultado do processo pelo qual passa um pesquisador e que, mesmo 

sendo avaliado por pares, não tem, em sua origem, a visibilidade, a acessibilidade e a circulação 

da literatura comercial (LARA, 2006, p.401).  

De grande importância para os estudos de objetos emergentes, este tipo de literatura está 

em maior evidência desde que as tecnologias da informação aprimoraram bibliotecas digitais e 

bases de dados específicas (FUNARO, NORONHA, 2006, p.228). A disponibilização de 

sistemas de catalogação e de indexação online facilitou a recuperação de informações 

científicas e sua aplicação em outras áreas além da Biblioteconomia e da Ciência da 

Informação, fornecendo conceitos científicos e elementos técnicos para medir a produção, 

avaliar e tomar decisões em seus respectivos campos (CÔRTES; RODRIGUES, 2016, p.2).  

A opção por dissertações e teses tem o intuito de “[...] rememorar e reavaliar a atividade 

científica desenvolvida na universidade [...]”, por meio de descrições e da produção de 

indicadores, que possam revelar as características dessa produção (KOBASHI; DOS SANTOS, 

2008, p.108). A análise bibliométrica engloba vários indicadores empíricos, entendidos como 

os critérios mensuráveis de observação e análise, tais como autores, citações e conteúdo textual, 

encontrados nos registros desses trabalhos – e em outras formas de comunicação acadêmica – 

na própria área e entre áreas, sendo propícia para a avaliação do crescimento e do 

amadurecimento de campos recentes (BORGMAN, 1989, p.584, tradução nossa). Tal qual é 

um dos objetivos do presente estudo. 

 Os indicadores são elementos complexos, unidades de análise com funções particulares 

e relacionáveis entre si. São construídos de acordo com os objetivos, os enfoques e as aplicações 

da Bibliometria em cada caso, podendo ser desde o número de publicações – ao medir a 

produtividade científica – até as coocorrências de palavras no texto, o que demonstra relações 

entre temas pesquisados em um universo, como explicado por Maricato e Noronha (2013). Os 

autores mostram que os exemplos de indicadores normalmente levantados formam um imenso 

conjunto de expressões, quase sempre quantitativas, concebidas para empreender 

monitoramentos da dinâmica da pesquisa, observações de tendências, mensurações de impacto 

de artigos, mapeamentos, e tantas outras atividades possíveis a partir de documentos 

acadêmicos.  
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Entretanto, transformar dezenas de trabalhos em dados para organizar a informação de 

forma a encontrar recorrências que nos “digam” algo sobre a nossa interface entre Comunicação 

e Moda é uma tarefa árdua e repetitiva, em que listas e tabulações nem sempre deixam claras 

as relações vantajosas para as análises. Por isso, a junção entre métodos bibliométricos e 

métodos de visualização da informação oferece soluções para ordenar tal complexidade, 

permitindo representações gráficas da situação do conhecimento em um dado campo científico, 

conduzindo novos pesquisadores a objetos que ainda não se desenvolverem, ao exibir a produção 

e a disseminação do conhecimento de forma mais dinâmica (QUEVEDO-SILVA, et al. 2016).  

As ferramentas digitais de visualização facilitam o manejo das informações 

bibliométricas e otimiza a análise e a comunicação de resultados com representações eficientes. 

A utilização deste tipo de método computacional em áreas diversas não necessariamente tem o 

intuito de propor análises conclusivas, e sim, de oferecer insights que conduzem o 

aprofundamento qualitativo dos tópicos que demonstram potencial (BERRY, 2012). São meios 

que atendem aos fins da área em que são aplicados.  

 A aplicação dessas ferramentas em estudos bibliométricos tem se tornado mais 

frequente porque auxilia no entendimento da situação do conhecimento considerando os 

diferentes leitores das pesquisas, entre disciplinas e entre campos, e entre os públicos alheios à 

academia que possam vir a se interessar pelo estudo.  

Sendo assim, os softwares de visualização têm um duplo papel ao servir, primeiro, como 

uma das atividades da pesquisa exploratória, uma perspectiva para o trabalho com dados e, 

depois, oferecendo representações dos resultados para sua avaliação, corroboração e 

comunicação, visto que as ferramentas permitem a interação e documentam todas as análises 

com metadados, permitindo ponderar e aprender com os testes (VAN GEENEN; WIERINGA, 

2020, p.141, tradução nossa).   

 O uso dessas ferramentas não exime o pesquisador das humanidades e das ciências 

sociais do seu papel fundamental de teorizar ao longo de todo o processo de pesquisa, já que 

antes de qualquer aplicação, os dados devem ser selecionados, tratados, regularizados, 

formatados, filtrados e colocados de acordo com o parâmetro da ferramenta, o que já é uma 

etapa ativa e de grande envolvimento cognitivo. A visualização é, portanto, uma etapa posterior, 

que permite uma nova avaliação na pesquisa, dessa vez, como informação organizada (VAN 

GEENEN; WIERINGA, 2020, p.144, tradução nossa).  

  A experimentação com as ferramentas e as estratégias de pesquisa nos deu 

entendimento das possibilidades do algoritmo da ferramenta usada, das configurações, e dos 

recursos de manipulação, nos permitindo ver os dados como um material de trabalho maleável, 
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compreendendo a substância do que antes eram apenas unidades e tabulações (VAN GEENEN; 

WIERINGA, 2020, p.150, tradução nossa).  Cada análise ocorreu a partir de condições 

preestabelecidas de forma consciente, que serão explicitadas em cada seção desta tese, 

aproximando o leitor da memória daquele resultado, de como saímos de dados espalhados em 

185 documentos para uma representação visual.  

 

A realidade é que, na prática, os dados nunca estarão do jeito que você de fato 

precisa. Portanto, é fundamental dominar técnicas de manipulação de dados. 
Entendamos a manipulação de dados como o ato de transformar, reestruturar, 

limpar, agregar e juntar os dados. Para se ter uma noção da importância dessa 

fase, alguns estudiosos da área de Ciência de Dados costumam afirmar que 

80% do trabalho é encontrar uma boa fonte de dados, limpar e preparar os 
dados, sendo que os 20% restantes seriam o trabalho de aplicar modelos e 

realizar alguma análise propriamente dita (OLIVEIRA; GUERRA, 

MCDONNELL., 2018, p.25). 

  

As ferramentas utilizadas foram os softwares Iramuteq e RStudio, ambas interfaces para 

análises na linguagem R. De acordo com a resenha sobre o software publicada por Brígido 

Vizeu Camargo e Ana Maria Justo (2013, p.514), o “[...] Iramuteq é um software gratuito e 

desenvolvido sob a lógica open source [...]”, criado por Pierre Ratinaud e licenciado por GNU 

GPL (v2)4. Open source, ou código aberto, significa que o software é livre para o estudo, 

modificações e redistribuições, o que motiva a formação de comunidades colaborativas de 

produção e aprendizagem. Por oferecer recursos pré-configurados, é uma ferramenta amigável 

para a aplicação em projetos diversos. 

 
Ele ancora-se no ambiente estatístico do software R e na linguagem python 

(www.python.org). Este programa informático viabiliza diferentes tipos de 

análise de dados textuais, desde aquelas bem simples, como a lexicografia 
básica (cálculo de frequência de palavras), até análises multivariadas 

(classificação hierárquica descendente, análises de similitude). Ele organiza a 

distribuição do vocabulário de forma facilmente compreensível e visualmente 
clara (análise de similitude e nuvem de palavras) (CAMARGO; JUSTO, 2013, 

p.515). 

 

 Já o RStudio é a interface disponibilizada pelos desenvolvedores da linguagem R que, 

assim como o Iramuteq, é aberta, gratuita e promove projetos colaborativos de aprendizagem, 

já que exige um pouco mais de envolvimento do pesquisador para programar a análise que 

deseja. Se, por um lado, isso demanda maior conhecimento da linguagem de programação, por 

outro, torna a ferramenta mais flexível. R é um ambiente e uma linguagem para computação 

 
4 Informação disponível em: http://www.iramuteq.org/. Acesso em 16.fev.2020. 

http://www.python.org/
http://www.iramuteq.org/
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estatística e gráfica cujo intuito é facilitar o trabalho com dados entre pesquisadores sem 

formação específica nas áreas da Computação.  

 Nossos dados foram estruturados e normalizados manualmente de acordo com as 

instruções de cada ferramenta, sem perder a reflexividade epistêmica, a vigilância, a crítica e a 

autorreflexão, tomando a informação dada em cada análise operada como parte da construção 

do objeto, e não como o objeto em si (LOPES, 2010b, p.34-35).   

Ferramentas de visualização documentam e comunicam as atividades executadas, 

detectando paradigmas e fronteiras a serem transpassadas para levar a pesquisa adiante, 

demonstrando e ampliando rastros de controvérsias, de crises e de debates a partir da organização 

e das análises de documentos e de informação vastos, aplicando a ciência na própria ciência, ou 

seja, servindo à teorização (CHEN, 2006). 

Essas técnicas de organização do conhecimento auxiliaram a revisão teórica, 

principalmente, na apresentação da historicidade do objeto. Ao denominarmos nosso processo 

como percurso, buscamos enfatizar as passagens por esses diferentes terrenos na composição 

do universo epistêmico desta pesquisa, das idas e vindas às outras áreas do conhecimento, dos 

encaixes e desencaixes entre disciplinas e conceitos, mantendo as Ciências da Comunicação 

como horizonte.  

A epistemologia é entendida como a reflexão sistemática sobre o conhecimento, seus 

fundamentos, princípios e validade, um tipo de conhecimento sobre o conhecimento produzido 

em um determinado campo que valida e indaga os problemas e a função social dessa produção, 

criando relações do objeto com o conhecimento já produzido, e do objeto com o investigador 

(LOPES; ROMANCINI, 2016).  

Com os métodos e técnicas que descrevemos, foram demonstradas a dimensão e as 

características do corpus de análise, entregando um mapeamento, baseado em dados, da 

presença da moda na área da comunicação. A interpretação, no entanto, retoma a interface 

proposta, entre Comunicação e Moda, em uma análise teórica, ou seja, feita a partir das leituras, 

discutindo os aspectos, as interpretações do conceito de moda, propondo novas formas de 

abordar o conceito, examinando recorrências, problemas e relações com a realidade 

(MARTINO, 2018, p.96).  

Uma pesquisa feita na interface constituída (comunicação e moda), operada por métodos 

de outras áreas (bibliometria e visualização) e orientada por teorias oriundas de disciplinas 

diferentes para a interpretação dos resultados, é um todo complexo, em que cada uma das suas 

partes formantes deve ser explicada. Iniciamos pelo debate das técnicas e dos métodos, 

indispensável para que as etapas relatadas a seguir sejam compreendidas.  
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1.1. Construção do objeto e etapas da pesquisa 

 

A primeira etapa da pesquisa deu-se no levantamento de teses e dissertações sobre moda 

na área das Ciências da Comunicação no Brasil, prenunciando o corpus de análise. Se nosso 

objeto era a produção de conhecimento, era necessário saber se teríamos os documentos 

necessários, a quantidade desses, qual seria nossa fonte, o quão acessível os arquivos estavam e 

quais dados poderíamos extrair. O levantamento foi feito na base de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujos dados são abertos e o acesso é 

online.  

 A estratégia de busca utilizou apenas o descritor “moda”, retornando 2.690 resultados, 

que foram refinados pelo critério “Área do Conhecimento”, filtro permitido pela plataforma, 

selecionando a opção “Comunicação” e “Comunicação Visual”, o que retornou 320 títulos. Os 

demais filtros disponíveis na plataforma não foram utilizados.  

 Posteriormente, foi realizada a verificação da adequação do documento aos nossos 

objetivos pela leitura dos títulos dos resultados. Quando necessário, foram consultados as 

palavras-chave e os resumos (trabalhos anteriores à Plataforma Sucupira foram buscados 

externamente, nas bibliotecas digitais das instituições). Foram eliminadas as pesquisas que 

apresentavam moda em sentidos diferentes do nosso objeto (por exemplo, em casos de uso da 

expressão “à moda de”, ou da palavra “modalidade”), restando 238 documentos, entre 1987 e 

2018. 

 A segunda etapa deu início à organização dos dados em planilha do software Microsoft 

Excel, o que permitiu contemplar o conjunto da produção sobre o assunto e os delineamentos 

prévios do objeto. O recorte no período entre 2006 e 2018 foi a primeira deliberação que se 

mostrou necessária. Esse é o período em que a produção acadêmica sobre moda na comunicação 

teve crescimento e os trabalhos de diferentes regiões do país puderam ser encontrados em 

repositórios digitais, garantindo a qualidade dos dados, a minimização de lacunas na tabulação, 

e a decorrente construção de indicadores.  

Trabalhos que não puderam ser acessados e arquivados – aqueles cujos autores não 

autorizaram a publicação em repositórios online – foram eliminados do corpus de análise. A 

decisão foi tomada pela necessidade posterior de analisar qualitativamente os documentos, em 

que o acesso na íntegra é imprescindível.  Por esses decréscimos e por termos decidido não 

utilizar outros termos que não “moda” para a busca, alertamos que não se trata do “[...] universo 

real de teses e dissertações sobre esta matéria, conquanto este universo nos sirva como um 
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interessante parâmetro” (PERES NETO, 2017, p.24). É o universo que esta pesquisa, 

conscientemente, construiu.  

A terceira etapa foi a revisão teórica. Ao propormos a nossa interface, e partirmos da 

premissa de que moda e consumo são temas intrínsecos, observamos durante o processo que 

esses dois temas carecem de discussão teórica mais densa: moda tende a ser tomada por seus 

fragmentos e formas mercadorizadas, mais do que como um fenômeno social, e consumo 

normalmente induz ao sentido de compra, excluindo as práticas de uso, de seleção, de descarte, 

entre outras (PEREZ, 2020).  

Portanto, elegemos a teoria do campo, de Pierre Bourdieu, para centralizar e conjugar 

comunicação e moda, formulando uma proposta de interface. As informações sobre os trabalhos 

nos anos anteriores ao nosso recorte (62 trabalhos, entre 1987 e 2005) foram aproveitadas na 

elaboração da sessão 2.2 desta tese, “Primeiros estudos no campo da comunicação: 

historicidade do objeto”, reconhecendo a importância dos trabalhos pioneiros sobre o tema. 

 Na quarta etapa, se estabelece o objeto, ou a produção do conhecimento sobre a qual 

nos debruçaremos. Inicialmente, foram definidos 173 documentos, e os arquivos dos trabalhos 

completos foram encontrados, salvos, identificados numericamente de acordo com a planilha, 

e armazenados para as próximas etapas da pesquisa.   

 Entretanto, após o período de imersão nessas teses e dissertações, decidimos incluir mais 

12 trabalhos, por critérios qualitativos: apesar de não aparecerem nas buscas por “moda” no 

repositório da CAPES, são trabalhos alinhados aos objetivos da pesquisa, realizados por 

pesquisadores atuantes na interface ou com discussões aderentes àquelas encontradas, que 

englobavam a moda por objetos relacionados a estilos de vida ou a profissão de modelo, para 

citar dois exemplos.  

 Sendo assim, o corpus final de análise conta com 185 documentos, relacionados e 

detalhados no Apêndice A – Corpus de análise.  

Delimitar quais documentos incluir ou não no corpus é o maior desafio neste tipo de 

pesquisa, e seguimos o critério de acessibilidade dos dados e das condições da pesquisa, 

equilibrando o quantitativo e o qualitativo (MARTINO, 2018). Inicialmente, não tomamos 

nenhum termo como “sinônimo” de moda, mesmo as categorias de produtos normalmente 

relacionadas, como vestuário ou revistas femininas. Para nós, foi importante perceber o que o 

campo da Comunicação chama de moda e, apenas após isso, nos sentimos cientes o suficiente 

para fazer inclusões intencionais, seguindo nossos próprios critérios.  

No ano de 2006, nota-se que a produção fica constante, variando entre no mínimo 8 e, 

no máximo, 21 pesquisas defendidas em um mesmo ano (média de 14/ano). Só entre 2015 e 
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2017, foram defendidas 62 pesquisas, ou seja, o mesmo que o total produzido entre 1987 e 

2005. Desses 185 arquivos, 32 são teses e 153 são dissertações. O gráfico a seguir apresenta a 

evolução da produção no período determinado para a pesquisa. 

 

Figura 1 Distribuição longitudinal dos estudos sobre moda na comunicação (2006-2018), entre 

Doutorados (D) e Mestrados (M) 

 

Fonte: Priscila Rezende Carvalho (2021) 
 

De acordo com o mesmo repositório da Capes, nesse período, foram defendidas 9.985 

pesquisas na área de concentração da Comunicação, sendo 7.586 dissertações e 2.308 teses. Ou 

seja, apesar da presença considerável, as pesquisas que compõem nosso corpus representam 

1.85% da produção total da área no intervalo de 13 anos.  

A relação entre teses e dissertações na produção total da Comunicação é de 76% de 

dissertações de mestrado (n=7.586) para 24% de teses de doutorado (n=2.308), enquanto na 

produção sobre moda essa relação passa para 82% de dissertações de mestrado (n=153) para 

18% de teses de doutorado (n=32). Ou seja, apesar de ser normal o número maior de mestrados 

– considerando que nem todos os discentes seguem para o doutorado – é um tema tratado, na 

maioria dos casos, por pesquisadores que estão iniciando a carreira acadêmica.  

 Durante a quinta etapa decorreram as definições dos indicadores a serem mensurados, 

testes de análises (tanto manuais quanto nos softwares citados), avaliações das documentações 

geradas, relações entre indicadores, correções, leitura metódica das teses e dissertações 

(tomando notas que poderiam servir como indicadores), categorizações e determinações sobre 

as tendências resultantes da pesquisa empírica. Esta etapa conclui a exploração quantitativa, 

que nos proveu quadros, gráficos e mapeamentos suficientes para a elaboração qualitativa.  

  A sexta etapa mostra a interpretação teórica. Como instrumental teórico para a 

interpretação, além da teoria do campo de Pierre Bourdieu (1983a), recorremos à teoria das 

mediações, de Jesús Martín-Barbero (1997) no que elas têm de complementares. Para o autor, 
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as mediações são mais do que “meios” para entender a comunicação, são lugares de 

investigação, para passar pelas articulações entre práticas de pesquisa, identificando relações 

de hegemonia e contra-hegemonia dos discursos, considerando os sujeitos envolvidos na 

produção cultural, e a produção científica é uma forma de produção cultural, em que teses e 

dissertações comunicam o que se entende sobre um assunto.  

 O que Martín-Barbero problematiza e acrescenta é que entre as relações de oposição 

(interesses do mundo social x interesses científicos) existem atravessamentos específicos de 

cada produção cultural investigada: o que estrutura a realidade da pesquisa sobre Comunicação 

e Moda é diferente do que a estrutura em outros lugares, em que há mais ou menos tradição 

acadêmica, em que a moda como fenômeno social é mais ou menos integrado à história social 

e à cultura cotidiana, em que os objetos pesquisados falam do próprio contexto ou importam 

conteúdo. Mais do que isso: a pesquisa não só é produzida de acordo com as mediações 

situacionais, mas é também lida diferentemente, de acordo com o lugar de produção. Ou seja, 

recebida diferentemente.  

 Os processos de todas as etapas intercalaram análises quantitativas e qualitativas, 

combinando as representações fornecidas pelos softwares Iramuteq e RStudio com o referencial 

teórico e reflexivo discutido. Isso está reproduzido na redação desta tese, que não separa cada 

fase em compartimentos fechados, optando por desenvolver a escrita seccionada pelas nomeações 

dos resultados alcançados e pela descrição de como cada etapa se desenrolou. Para conferir 

transparência às análises, elas são minuciosamente detalhadas próximo às suas representações 

gráficas, e as documentações são apresentadas como Apêndices.  

 Por último, refletimos sobre como as recorrências descritas em cada uma das seções nos 

indicam tendências de continuidade para a pesquisa sobre moda. O termo tendências, 

principalmente quando se envolve moda e teorias do consumo, costuma ser entendido na sua 

forma generalizada pelos discursos do mercado, como sinônimo de “[...] movimento, mudança, 

representação do futuro, evolução [...]”, algo breve e presumivelmente datado, que deve ser 

conhecido para reduzir as incertezas dos setores produtivos (CALDAS, 2004, E-book, posição 

61).  

 Especialmente nos setores identificados como moda – a produção têxtil, de confecções, 

calçadista, cosmética, editorial, etc –  a pesquisa de tendências se configura como uma atividade 

centralizadora, realizada por profissionais especializados em compreender os movimentos da 

cadeia produtiva e o que um dos elos dessa cadeia ofertará para o outro objetivamente (por 

exemplo, aquilo que as indústrias químicas de tingimento ofertarão para as tecelagens como 
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opções de cor e beneficiamento, e que resultará em inovações no mercado de tecidos, dos 

tecidos para os produtos de vestuário, e assim por diante).  

 “Tudo funciona como se o próprio capitalismo tivesse encontrado na ‘forma moda’, que 

lhe é anterior, sua fórmula perfeita: mudança contínua, busca permanente do novo, produção 

acelerada da obsolescência, alternância de ‘in’ e ‘out’, num sistema cíclico” (CALDAS, 2004, 

E-book, posição 309). Esses aspectos objetivos são relacionados aos contextos socioculturais 

vigentes, ao subjetivo, elaborando discursos sobre o que está em voga agora, e o que tenderá a 

estar em voga no futuro, de forma mais ampla. O alargamento da pesquisa de tendências para 

os contextos socioculturais foi inevitável no mundo contemporâneo, em que os movimentos do 

consumo e do comportamento social são influenciados por múltiplos vetores, fazendo com que 

a previsão de cenários e a diminuição dos riscos da produção se tornassem mais complexas.  

 Orquestrar influências no gosto e no comportamento social exigiu que se adicionassem 

às informações objetivas camadas de estímulos à sensibilidade e à imaginação. A interpretação 

de tendências, na evolução do termo, escapa das finalidades puramente administrativas e 

positivistas de um mercado que tem intenções de regular todo o comportamento social como 

comportamento de consumo. Por isso, tendências também se referem aos comportamentos 

socioculturais observados em uma dada época, em movimentos de curta ou longa duração, de 

forma abrangente e global, ou de forma localizada entre grupos particulares, dimensões macro 

ou micro da observação. De acordo com Janiene Silva:  

 
(...) os valores socioculturais refletem o espírito do tempo (zeitgeist), que se 

fragementa em distintas tendências de comportamento e consumo, que se 

revelam e se hibridizam em diferentes manifestações culturais, denunciando a 

alma de uma época por meio da arte, da moda, do design, da publicidade, etc. 
Em outras palavras, é como se juntas todas as tendências formassem um 

patchwork ou quebra-cabeça que denuncia a sensibilidade dominante de um 

determinado período (SILVA, 2015, p.33). 

  

 Quando utilizamos o conceito de tendência como orientação para a reflexão sobre as 

recorrências encontradas nas teses e dissertações, não estamos oferecendo tendências de 

mercado, ou um relatório para empresas basearem seus processos de tomada de decisão nos 

próximos anos – ou estações, como se diz nas indústrias da moda. Ao invés disso, estamos 

pensando a pesquisa acadêmica também como manifestação da cultura de uma época, em 

diálogo com outras frentes do mundo sociocultural.  

 Assim, identificamos o comportamento da produção de conhecimento, as 

institucionalidades e as recorrências para uma compreensão aprofundada do seu estado atual, 
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não para “prever o futuro”, mas para discutir futuros possíveis, de forma organizada e 

consciente.  

Esta pesquisa é definida como documental, descritiva e mista, combinando técnicas e 

análises quali-quantitativas. Por meio da construção do objeto e das deduções feitas, foram 

definidas as problemáticas tratadas, as questões e as relações pertinentes aos objetivos traçados. 

O quadro a seguir resume as etapas relatadas, a articulação das áreas, dos métodos e das 

técnicas, assim como o encadeamento de decisões tomadas.  

 

Quadro 1 Resumo da metodologia da pesquisa 

Etapas da pesquisa Atividades 

1. Levantamento de 

teses e dissertações 

a) Definição do catálogo de Teses e Dissertações da Capes como fonte 

dos dados 

b) Busca, verificação e seleção dos retornos válidos 

2. Coleta de dados e 

organização da 

informação 

a) Tabulação e tratamento dos dados levantados em planilha Microsoft 

Excel; organização da informação 

b) Recorte por critério de produtividade: 2006 – 2018 

c) Busca pelos documentos das teses e dissertações, arquivamento e 

nomeação de cada um de acordo com a planilha de pesquisa 

3. Revisão teórica a) Teoria do campo 

b) Historicidade do objeto 

c) Discussão da interface entre comunicação, moda e consumo 

4. Construção do 

objeto 

a) Mapeamento dos documentos encontrados  

b) Dimensionamento final do corpus 

5. Análises 

quantitativas e 

qualitativo-

descritivas 

a) Análises experimentais, manuais e nos softwares Iramuteq e RStudio 

b) Definição das mensurações e avaliações pelos indicadores:  

▪ Autoria e título 

▪ Instituição de Ensino Superior (IES) 

▪ Estado (UF)  

▪ Tipo de IES (Pública/Privada) 

▪ Nível (Mestrado/Doutorado) 

▪ Ano de defesa 

▪ Orientação 

▪ Palavras-chave 

c) Leitura, observações e notas sobre as teses e dissertações 

d) Atribuição de categorias:  

▪ Temas e objetos 

▪ Métodos  

6. Análise 

Interpretativa  

a) Indicações de tendências de pesquisa  

 

Fonte: Priscila Rezende Carvalho (2021). 

 

 

 

 

 



30 

 

2. A moda compreendida pela noção de campo 

“mas eles mesmos, sem saber muito bem por quê, com sensação curiosa, 

quase inquietante, de que alguma coisa lhes escapava, não achavam bonitos 

certos cartazes, e formidáveis certos slogans, e geniais certos filmes 
publicitários?” 

 

Georges Perec, “As coisas” 

 

A noção de campo, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, é o paradigma 

que abre a discussão desta pesquisa, ou seja, o sistema teórico e ferramenta analítica que 

sustentará o diálogo entre os problemas sociais concretos e as tradições científico-filosóficas 

com as quais dialogaremos (LOPES, 2010a, p.41). A contribuição do autor convém porque 

perpassa esses dois lugares de observação, o das coisas cotidianas e o da ciência e academia, 

combatendo o juízo de que a ciência não absorve nenhuma intervenção do mundo e repercute 

apenas entre seus participantes.  

Para compreender a produção cultural – seja da ciência, da religião ou do gosto – não 

basta referir-se ao conteúdo textual ou ao contexto social em uma simples relação de texto-

contexto quando, entre os polos, existe um mundo social específico com suas leis 

características, mas que refratam as lógicas do macro, ou seja, as lógicas da estrutura social 

(BOURDIEU, 2004, p.20).  

Bourdieu procurou apresentar, de maneira relativamente simplificada, os universos de 

intermediários da produção cultural pelos quais encontramos agentes e instituições que 

produzem, reproduzem ou difundem a arte, a literatura e a ciência, tipos de microcosmos que 

se impõem entre a produção e a sociedade, atribuindo substância ao que parece abstrato. O 

campo engendra intermedialidades de um mundo físico que abrange relações de força e relações 

de dominação com o mundo externo, ao mesmo tempo em que comporta relações intrínsecas e 

singulares entre, e apenas entre, os que pertencem a um dado campo.  

Entre as áreas pensadas pelo autor para dar forma à noção de campo, tomamos sua 

interpretação do mercado dos bens simbólicos – compreendido como o mercado dos produtos 

eruditos – para expor os princípios de sua formulação.  Primeiramente, quando nos referimos a 

um campo, não estamos falando de uma marcação rígida dos espaços sociais, e sim de 

mecanismos de funcionamento desses espaços.  

O campo da arte, por exemplo, passa por um processo de autonomização progressivo ao 

se libertar “[...]tanto econômica como socialmente, do comando da aristocracia e da igreja, bem 

como de suas demandas éticas e estéticas” (BOURDIEU, 2011, p.100). Após o fim da Idade 

Média e no decorrer do Renascimento, se estabilizando apenas após o declínio dos regimes 
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absolutistas, se constituiu em torno da arte um público consumidor mais diversificado e disposto 

a recompensar os artistas e outros produtores de bens simbólicos com mais do que valores 

mínimos para sobrevivência, acrescentando uma espécie de legitimidade desvinculada da 

relação artista-igreja ou artista-nobreza: a legitimação produzida pela própria arte. 

 Para tanto, se formou um corpo de artistas e empresários que tornou-se cada vez mais 

numeroso, diferenciado e profissionalizado, incumbido de reconhecer e determinar imperativos 

técnicos e normas da produção do campo, assim como de autorizar quem acessa e quem 

participa das profissões artísticas e do meio. Conforme cresce o mercado consumidor da arte, 

multiplicam-se também as instâncias de consagração próprias, em outras palavras, outras 

relações além da igreja e da aristocracia capazes de legitimar o artista e sua obra. Para a arte, as 

academias, salões frequentados pelos intelectuais — os profissionais da difusão — que 

selecionam, editam e dirigem publicações e espaços especializados em arte, sejam as revistas 

ou os teatros, tornam-se instituições de interesse, tão ou mais importantes quanto, para dizer o 

que é, ou deixa de ser, arte (BOURDIEU, 2011). A arte tem nos museus, como instituição, e 

nos curadores, como agentes, os melhores exemplos.  

Esse corpo de pessoas que exerce diferentes funções é entendido como o grupo de 

agentes de um campo. O aparecimento desses agentes e de instituições específicas reforça a 

ideia de autonomia do campo, com criadores mais propensos a se libertar dos controles das 

encomendas e dos interesses externos que tinham na arte um instrumento de propaganda, e criar 

de acordo com inspirações próprias e/ou herdadas da história do próprio campo, como um 

pintor, que em sua técnica dialoga com técnicas consagradas anteriormente, buscando rupturas 

por meio da pintura pela pintura (BOURDIEU, 2011, p.115).   

O interesse admitido passa a ser produzir arte a partir da “[...] relação que artistas 

mantêm com não-artistas e, por esta via, com os demais artistas, resultando na constituição de 

um campo artístico relativamente autônomo e na elaboração concomitante de uma nova 

definição da função do artista e da sua arte” (BOURDIEU, 2011, p.101). Entendemos que para 

que a arte se constituísse como campo, foi necessário se desvencilhar dos controles de 

instituições não-artísticas, movimentar seus próprios agentes e instituições e, assim, orientar-se 

pelos próprios interesses. 

Mas o autor atenta para o fato de que, concomitante ao processo de autonomização da 

arte, se dão processos sociais paralelos de indústria cultural, nítidos nos métodos semi-

industriais de produção em série, como folhetins e melodramas, que coincidem com a extensão 

do acesso ao ensino fundamental, permitindo às outras classes sociais e às mulheres consumir 

jornalismo ou literatura, formando um público comparativamente mais diversificado que o de 
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outrora (BOURDIEU, 2011, p.104). Fatores externos à arte que não deixam de impactá-la, 

independente das intenções de fechar o campo. Com isso, discutimos outros dois pontos 

fundamentais para a compreensão do funcionamento dos campos: seu estado de autonomia 

relativa e as relações de oposição.  

Se, por um lado, a arte rompeu com demandas históricas que determinavam sua 

produção, por outro, ela não escapa das determinações do mercado e da divisão do trabalho. 

Há, sem dúvida, artistas que buscam atuar, em sua singularidade artística, de forma pura e 

liberta das leis do mercado de bens simbólicos, portanto autônoma. Mas, uma vez inserido em 

um campo, o valor da sua produção não é intrínseco, e sim, relacional. 

 

(...) todas estas “invenções do romantismo, desde a representação da cultura 

como realidade superior e irredutível às necessidades vulgares da economia, até 
a ideologia da “criação” livre e desinteressada, fundada na espontaneidade de 

uma inspiração inata, aparecem como revides à ameaça que os mecanismos 

implacáveis e inumanos de um mercado regido por sua dinâmica própria fazem 
pesar sobre a produção artística ao substituir as demandas de uma clientela 

selecionada pelos veredictos imprevisíveis de um público anônimo 

(BOURDIEU, 2011, p.104).  

 

Entre os ideais de autonomia da criação pura e desinteressada e as pressões da sociedade 

de mercado, se estabelecem relações de oposição das quais deriva a estrutura de um campo. 

Das relações de oposição derivam disputas. Por um lado, há a intenção de conservar no campo 

a ideia de autonomia, criando monopólios de criativos e especialistas. Por outro, existirão 

sempre concorrentes em busca de legitimidade, envolvidos em uma dialética distintiva que 

resulta das relações contextuais de força, entre a conservação e a transformação.  

No campo da arte há uma relação de oposição entre o erudito e o popular. As relações 

de oposição de um campo devem ser entendidas também pela hierarquia entre os agentes de 

produção, reprodução e difusão, e entre instituições, e são medidas pela estrutura do sistema. O 

que significa que existem relações de força simbólica entre o que é mais legítimo, entre uma 

“obra de época” plenamente legitimada pelo campo, ou uma “obra de vanguarda”, com 

elementos externos, novidadeiros, que o campo ainda precisa assimilar ou não. São as 

“hierarquias de legitimidade” (BOURDIEU, 2011, p.118).  

 

Em cada uma destas relações, cada um dos agentes mobiliza não somente a 
representação que tem do outro termo da relação (autor consagrado ou maldito, 

editor de vanguarda ou editor tradicional etc) e que depende de sua posição 

relativa no campo, mas também a representação da representação que o outro 

termo da relação tem dele, vale dizer, da definição social da sua posição objetiva 
no campo (BOURDIEU, 2011, 113).   
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O exemplo da arte e do campo dos bens simbólicos, dentro outros assuntos sociais 

tratados por Bourdieu pela lente do campo, foi considerado ideal para essa introdução porque 

consideramos seus exemplos acessíveis para a explanação do conceito: a oposição entre a “arte 

erudita” e “indústria cultural”, entre a música clássica e o hit radiofônico, podem (e devem) ser 

questionadas atualmente, mas são ilustrativas. Os aspectos de autonomia e autonomia relativa, 

instituições e agentes e relações de oposição e hierarquia estão nos escritos do autor sobre nosso 

tema principal, a moda, e nos permite paralelos interessantes, até porque, a moda e a arte 

possuem algumas estratégias similares. O intuito não é de definir a moda desde já, mas de 

compreender o conceito de campo como possibilidade de abordagem.  

Em “Alta costura e alta cultura” (1983b [1974]), Pierre Bourdieu equipara 

objetivamente a alquimia social das grifes àquela das produções eruditas dos campos artístico 

ou literário que, mesmo tidos como mais legítimos que a moda artisticamente, são homólogos 

em suas relações de poder. Criações da Alta-Costura guardam semelhanças com os objetos de 

arte, sem a mesma proteção que o prestígio concede, servindo perfeitamente para o estudo da 

produção da magia e da “dessacralização que o estudo científico dos objetos sagrados 

pressupõe” (BORUDIEU, 1983b, p.154).  

Os objetos culturais da arte, quando atingem prestígio, são de certa forma imaculados, 

como objetos religiosos. Já na Alta-Costura, onde encontramos estratégias semelhantes, como 

a marcação pela assinatura (estratégia emprestada da arte), porém, com a permissão de 

destrinchar e expor essas estratégias sem afrontar aqueles mais puristas, ao atribuir estrutura ao 

que se apresenta como “mágico”.  

Ainda nos anos 70, com o olhar voltado para a Alta-Costura francesa, Pierre Bourdieu 

escreveu em parceria com a socióloga Yvette Delsaut o artigo “O costureiro e sua grife: 

contribuição para uma teoria da magia” (2004 [1975]), em que analisaram as estratégias das 

instituições que compunham o mecanismo de mudança dentro da continuidade, a de produção 

de bens materiais (os costureiros e empresas manufatureiras do setor) e das instituições de 

difusão simbólica (jornalistas, publicitários e quaisquer outros grupos envolvidos na circulação 

de sentidos da moda). Pontuamos aqui a primeira particularidade quando falamos de moda 

como bem simbólico, nos referimos, concomitantemente, a duas dimensões de produção: 

material e a simbólica, a de função prática de vestir e a de fruição e consumo.  

A Alta-Costura é uma das instituições do campo da moda, embora, por sua consagração 

e tradição, seja muitas vezes tomada como a moda em si. Sistema normativo partilhado e 

estruturado, trata-se de um subcampo da moda, o da “produção restrita”, orientado por valores 

artísticos diferentes daqueles da produção em larga escala, que é orientado pelo comércio e pelo 
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lucro, e de qualquer outro em que a moda se faça presente, dada sua peculiaridade. Apesar das 

inegáveis elucidações sobre o funcionamento coletivo da moda, o que foi analisado por 

Bourdieu e Delsaut representa um recorte.  

Assim como a arte, a Alta-Costura instituiu-se sob a alegação da autonomia do costureiro 

para criar suas peças a partir da própria concepção de estilo e bom gosto, independente das 

solicitações de clientes. Antes desse processo de autonomização, os costureiros e artesãos de 

toda ordem respondiam aos pedidos e aos gostos da aristocracia, classe que detinha as condições 

de consumir por gosto.  

Por marcar o surgimento de um mercado sistematizado de moda, elegendo como 

protagonista a figura do costureiro, que incorpora traços artísticos ao vestuário feminino, a Alta-

Costura contribuiu para consagração do conceito de moda, e ainda ocupa espaço de relevância 

em seu campo social, contudo sem a hegemonia e sem representar o monopólio do gosto e da 

aspiração de outrora.  

Hoje, essas instituições da tradição coexistem com movimentos emergentes de moda, ou 

seja, o campo está em movimento constante. As estratégias de conservação dos agentes 

tradicionais e as de subversão dos vanguardistas são sempre relacionais, e não estáticas. 

Conforme ocorrem disputas no meio, mesmo que a estrutura do funcionamento se mantenha, 

as posições e oposições podem ser reconsideradas, a depender do recorte analisado.  

 Como qualquer entidade, a Alta-Costura se organiza agrupando atores sociais 

autorizados a eleger objetos e personalidades da moda lidos socialmente como legítimos por 

algum vínculo institucional. É o caso de editoras de revistas especializadas, de fotógrafos e de 

modelos que correspondem à idealização da beleza vigente. O que algum desses agentes 

classifica como moda em um dado momento, simultaneamente, desclassifica a moda anterior, 

em um ciclo perpétuo que sugere que algo novo está sempre por vir (BOURDIEU; DELSAUT, 

2004). Esta é outra particularidade da moda: enquanto nas artes a ênfase está na permanência 

das obras com o passar dos anos, a da moda está no potencial de sugerir o novo, a mudança, 

mesmo que apenas aparente.  

Nos exemplos trazidos pelos autores, as relações de oposição são descritas pelas 

posições ocupadas por costureiros e por grifes, agentes e instituições desse campo: em uma 

ponta, criadores de tradição e, em outra, criadores novatos que, invariavelmente, competem por 

reconhecimento e por legitimidade para afirmar o que deve ser a moda, ou não, em uma 

temporada e, mais raramente, para além dela. Cada um desses atores sociais é um agente cujas 

ações impactam o restante do campo.  
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Para o funcionamento da Alta-Costura, a instituição midiática é inseparável dos 

costureiros e das grifes na transubstanciação simbólica dos bens materiais em “bens de moda”. 

Para que uma peça de roupa seja considerada moda, ela passa pela operação “mágica” do fazer 

acreditar que ali já não está mais uma peça qualquer, mas uma peça que, naquele momento, é o 

que há de bom gosto.  

À mídia especializada é atribuída a função de impulsionar a produção dessas crenças, 

valores e interesses do mercado no processo de consumo, criando discursos de celebração ao 

“enunciar prescrições que tomam forma de descrição” (BOURDIEU; DELSAUT, 2004, p.47). 

Discursos que não são desinteressados, pois são pensados como maneiras de administrar os 

gostos de acordo com as expectativas dos agentes envolvidos – a indústria de manufatura e a 

indústria cultural que vivem de produzir e difundir a moda simbolicamente. 

Ainda de acordo com Bourdieu e Delsaut, apenas os autorizados – o monopólio do 

campo – conseguiriam a oportunidade de impor sua versão de estilo de vida, expresso em 

discurso e práticas de consumo. O que a abordagem pelo conceito de campo explicita é que, 

individualmente, nenhum agente produz moda alguma, por mais competente que seja um 

costureiro em seu ofício de criar roupas, ou um crítico ao discorrer sobre uma apresentação: 

quem produz é o campo, na relação entre os agentes, entre quem cria e o que se fala sobre a 

criação. Mesmo o que se fala, o “poder da palavra”, é forjado pelas condições da crença 

coletiva, por isso, “[...] toda teoria econômica da produção de bens simbólicos que leva em 

consideração apenas os custos de fabricação dos objetos considerados em sua materialidade é 

falsa” (BOURDIEU; DELSAUT, 2004, p.38). 

Em uma passagem de “Alta costura e alta cultura” (1983b [1974]), em que Bourdieu 

comenta a ascensão do costureiro André Courrèges isso é vividamente explanado. Aprendiz de 

Cristóbal Balenciaga (costureiro espanhol de prestígio que atuava em Paris desde a década de 

30), Courrèges inicia sua própria grife em 1961, apresentando saias curtas, ternos femininos e 

minivestidos trapézio, até ser reconhecido como o estilista da “Era Espacial” por seus temas e 

estilos futurísticos para a época (CALLAN, 2007, p.97-98).  

Courrèges fez uma revolução específica num campo específico (o da moda) porque 

soube capturar a lógica das oposições e distinções internas e encontrar elementos que já 

existiam fora (no campo aeroespacial, tido como representativo da estética futurística nos anos 

60) para elaborar suas próprias estratégias de subversão, propondo algo “novo”, porém, 

reconhecível. Não fazia uma costura que dialogava apenas com costureiros anteriores. O que 

quer que anunciasse como moda, carregava sempre sentidos substanciais de fatores externos ao 

campo. As pequenas revoluções que estavam alimentando esse mercado de moda exigiam 
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buscar cada vez mais fora das autorreferências para trazer esses tipos de novidades ligeiramente 

(ou não tão ligeiramente) familiares.  

 
O que faz Courrèges? Ele não fala da moda; fala de um estilo de vida e diz: 

"Quero vestir a mulher moderna, que deve ser ativa e prática ao mesmo tempo". 

Courrèges tem um gosto "espontâneo", isto é, produzido em certas condições 
sociais, o que faz com que lhe baste "seguir seu próprio gosto" para responder 

ao gosto de uma nova burguesia que abandona uma certa etiqueta, que abandona 

a moda de Balmain, descrita como moda para mulheres velhas. Ele abandona 
esta moda por uma moda que mostra o corpo, que deixa o corpo ser visto, e que 

supõe, portanto, que ele seja bronzeado e esportivo (BOURDIEU, 1983b, p.4). 

 

Dessas relações de oposição e seus conflitos emanam as inovações de um campo, o que 

faz com que ele avance. Na indústria do vestuário, inovam-se os estilos; na indústria midiática, 

os gêneros e formatos. E assim por diante.  

A Alta-Costura não é hermética, ela absorve elementos do cotidiano e da espontaneidade 

para administrá-los e devolvê-los sob a forma de bens materiais e simbólicos. O campo pode 

ser visualizado como um universo intermediário entre a produção e o contexto, onde se inserem 

os agentes e as instituições que produzem e reproduzem ou difundem as criações e seus 

conteúdos. Relativamente autônomos, relativamente dependentes. 

Balmain se refere a Pierre Balmain, francês contemporâneo de Balenciaga e de Christian 

Dior, principais representantes de uma geração anterior a de Courrèges, e que influenciou o 

estilo conhecido como New Look (embora esse seja normalmente atribuído apenas a Dior). 

Tanto Pierre Balmain quanto Christian Dior foram aprendizes de Lucien Lelong, também 

francês, que presidiu a Câmara Sindical da Alta-Costura entre 1937 e 1947 (CALLAN, 2007, 

p.194-195). Essa rede de relações também é inerente ao entendimento dos campos sociais, 

revelando posições de autoridade que legitimam ou não um novato, e que influenciam sua 

ascensão. O criador produz não só para o público, mas para seus pares, que são também seus 

concorrentes, todos em busca de manter ou conquistar reconhecimento, em uma dialética 

distintiva regida pelo próprio campo.  

As lógicas distintivas apontadas nas observações de Bourdieu são ancoradas pelos 

valores de classe. Isso está em trabalhos centrais de sua obra, como em “A distinção: crítica 

social do julgamento” (originalmente publicado em 1979), em que procede uma vasta pesquisa 

sobre os consumos e a práticas culturais relacionados às classes sociais, e aos esforços das 

classes dominantes em se diferenciarem das outras pelo gosto; elas monopolizariam o gosto 

pelo luxo enquanto as classes inferiores praticariam o “gosto da necessidade”. E essa relação 

de distinção regeria a “[...] produção de novos gostos socialmente diferenciadores e o abandono 
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progressivo das práticas culturais quando estas são apropriadas pelas camadas inferiores” 

(RAINHO, 2010, p.154). 

Que a lógica distintiva entre classes não é suficiente para explicar a difusão e o consumo 

cultural em todos os contextos é uma crítica aceita aos trabalhos do sociólogo francês. Mas, é 

inegável sua contribuição para a compreensão dos vínculos entre produção, circulação e 

consumo (RAINHO, 2010, p.155). E, a depender do recorte observado, as distinções de classe 

são, ainda, explicativas.    

A questão é que oposições e conflitos não se dão apenas entre classes, nem entre 

extremos. O aspecto relacional do funcionamento de um campo deve nos permitir enxergar 

oposições em espaços intermediários, em posições mais “próximas” dentro da estrutura do 

campo. Nas palavras do próprio sociólogo, “[...] se para compreender eu só tivesse a esquerda 

e a direita na cabeça, jamais teria compreendido qualquer coisa” (BOURDIEU, 1983b, p.156). 

 Quando se fala em luta, ou disputas, podemos passar a impressão de aludir a grandes 

eventos ocorridos, antagonismos excepcionais entre um polo e outro. Mas, na verdade, esses 

embates são normalizados e acontecem em diferentes graus de intensidade, fazendo parte de 

um jogo em que as próprias regras estão em disputa, em que todos os juízes são, ao mesmo 

tempo, juiz e parte interessada (BOURDIEU, 1983a, p.130).  

Um agente considerado novato em uma relação de oposição pode ser rotulado como 

conservador em outra. As relações que são estabelecidas são sempre internas e externas ao 

campo ao mesmo tempo, o que o expõe a instabilidades. Logo, as oposições não devem ser 

entendidas como lugares fixados na estrutura do campo, havendo inúmeros posicionamentos 

mutáveis entre um extremo e outro.  

O foco dos escritos sobre moda de Bourdieu é a Alta-Costura parisiense, que se furta a 

pensar a moda massificada e limita as classificações das produções pela classe social e pelas 

oposições entre conservadorismo e vanguarda, um contexto que lhe era conveniente observar 

na França de sua época, mas que salienta aspectos de reprodução cultural ao invés daqueles de 

transformação, uma ressalva já realizada pela pesquisadora britânica Agnès Rocamora (2016). 

Se abrirmos para outras instituições, alargando o campo da moda e incluindo outros agentes, 

perceberemos relações de oposições diferentes, ou distinções culturais mais pertinentes.  

Tendo claras as relações de oposições e disputas que todo campo engendra, podemos 

entender outro fundamento do seu funcionamento, a ideia de capital própria da abordagem 

bourdiana: as oposições do campo e as classificações são determinadas pelo capital específico 

daquele campo.  

 



38 

 

Enquanto na economia o capital se refere aos ativos financeiros de uma 

instituição ou de um agente, o capital social se refere a força dos contatos sociais 
e suas redes, o capital simbólico ao acúmulo de status angariado, e o capital 

cultural ao conjunto de recursos culturais, podendo ser incorporados, em 

trejeitos e maneiras, objetificado, em livros ou obras de arte, ou 

institucionalizado, em diplomas, por exemplo, que atribuem poder social e 
distinção (ROCAMORA, 2016, p.240, tradução nossa).  

 

A fragmentação do capital em capitais que resultam de diferentes valores sociais é 

importante porque todo capital pode ser convertido: o capital cultural pode se converter em 

maior capital social, e este, por sua vez, em maior acesso ao capital científico, daí por diante. 

Invariavelmente, é o capital financeiro que tende a ser o eixo central das movimentações 

econômicas.  

O capital está sempre distribuído de forma desigual, portanto, quando nos referimos às 

oposições e disputas em um campo, estamos falando também da concorrência pela circulação 

e acumulação do capital que estabelece as posições dos agentes. Quando mencionamos os 

costureiros tradicionais e os novatos, exemplificamos as diferenças de capital no campo da Alta-

Costura: um criador já estabelecido detém mais capital e autoridade do que um criador que 

acaba de lançar sua primeira coleção, daí a necessidade deste último recorrer às estratégias de 

subversão, à busca incessante pela novidade ideal, a combinação certa entre tradição e inovação 

moderada (BOURDIEU, 2011, p.122). 

Cada campo produz seu próprio capital, que é distribuído e redistribuído constantemente 

de forma desigual, sustentando a hierarquia da estrutura. Logo, no campo científico, se fala de 

capital científico. O conhecimento como produto das relações científicas é “[...] submetido aos 

processos de autoridade e de reconhecimento por outros investigadores do campo e resultará na 

sua socialização e referencialização” (LOPES, 2010b, p.40).  São agentes desse campo os 

pesquisadores (docentes, discentes, membros de grupos de pesquisa), e as instituições, que 

englobam os espaços físicos das universidades e centros de pesquisa, e as associações, comitês, 

reuniões, eventos, publicações, entre outros.   

Em disputa nas relações de oposição do campo científico estão as escolhas sobre quais 

correntes teóricas e objetos serão acolhidos por cada área do conhecimento, o que mobiliza 

investimentos internos e externos ao campo e evidencia hierarquias. Os objetos são legitimados 

pelo seu valor distintivo e pela originalidade enquanto pesquisa, na possibilidade de acrescentar 

recursos científicos ao que já está acumulado, com a finalidade de obter visibilidade e maior 

capital científico (BOURDIEU, 1983a, p.131).   

Aqueles que acumulam mais capital se impõem diante dos outros, que precisam “lutar” 

pela participação no campo no que diz respeito aos “[...] pontos de vista, intervenções 
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científicas, lugares de publicação, temas e objetos de interesse, etc. [...]” e, assim como na 

moda, o poder da fala para dizer se um tema é brilhante ou ultrapassado (BOURDIEU, 2004, 

p.27). 

O capital científico ainda se subdivide em dois: o capital “temporal”, que enfatiza o 

político nas formas institucionalizadas, nas ocupações de posições em departamentos, 

diretorias, comitês, e no poder dos meios de produção e de reprodução da ciência; e um capital 

mais relacionado ao “prestígio pessoal”, que enfatiza o reconhecimento e a estima entre os pares 

– mas que, por se tratar de campo científico, também parte da institucionalidade, mesmo que 

não se limite a ela (BOURDIEU, 1983a).  

 Assim como entender a produção da mágica da Alta-Costura foi fundamental para a 

teoria de Bourdieu sobre produção e consumo cultural, também o é para entender a moda nos 

demais contextos que não a Alta-Costura anterior aos anos 70, tal como na academia. Insistimos 

que não adotamos a visão do autor como definição de moda, pois reconhecemos suas limitações, 

mas sim como recurso teórico-metodológico para apreender a moda em dado tempo e espaço 

social.  

 A noção de campo, retiradas as observações feitas em outra realidade e que não nos 

cabe, é apropriada para interrogar eventos contemporâneos, atualizando e vinculando a moda a 

outras instituições, como moda e academia, moda e ciência, etc. E, por esse motivo, não nos 

abstemos de fazer as ressalvas necessárias.  

Concebida como ferramenta metodológica, essa teoria é útil para interrogar os lugares 

da moda seja qual for o espaço social, entendendo a dimensão coletiva das práticas e das 

interrelações, o que nos faz ver que não é apenas uma instituição, mas as relações e as 

competições que definem a realidade e criam valor ao falar de um objeto, lembrando-nos que a 

cultura é tão simbólica quanto é material (ROCAMORA, 2016, p.235, tradução nossa)5.  

Apesar de não ter chegado a estudar a moda no campo científico, o autor sinaliza que 

“[...] todas as produções culturais são objetos de análise com pretensões científicas” 

(BOURDIEU, 2004, p.19), e que ter se dedicado a pensar seus conceitos a partir de uma 

manifestação tida como mundana demais para os círculos científicos trouxe benefícios valiosos 

para a gênese de suas teorias.  

 
5 No original: Thus the artwork, Bourdieu points out, is made ‘a hundred times, by all those who are interested 

in it, who find a material or symbolic profit in reading it, classifying it, deciphering it, commenting on it, combating 

it, knowing it, possessing it’(Bourdieu, 1993a : 111), amongst which are a variety of institutions whose role is to 

institute reality and create the value of an object by talking about it. Thus Bourdieu reminds us that culture is both 

material and symbolic. 
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Tanto que, em “O campo científico”, o autor explicita o argumento de que a ciência se 

constitui como um “círculo de legitimidade, um universo de crenças que encontram seu 

equivalente tanto no campo religioso quanto no campo da alta-costura” (BOURDIEU, 1983a, 

p.153). Observar um subcampo da moda contribuiu para a sua compreensão do campo da 

ciência, pois o levou a pensar no funcionamento daquele espaço social e não em definições, 

funcionamento que é semelhante quando em outros campos.  

A passagem da institucionalização da moda como campo social para o campo acadêmico 

é o que formulamos nessa revisão. Outros conceitos relacionados ao campo serão convocados 

no decorrer do nosso raciocínio, conforme a pertinência.   

Diferente da visão de comunidade científica preconizada pela sociologia da ciência 

como um campo movimentado por grandes revoluções e consensos, Bourdieu apresenta o 

campo científico como arena de disputas constantes, menos consenso e mais concorrências, 

favoráveis ao progresso da razão por movimentar-se também por pequenas evoluções e 

inovações moderadas (CHAMPAGNE, 2004, p.12).  

As demandas externas ao campo científico são mediadas pelas lógicas do campo e 

refratadas (ou retraduzidas) conforme as suas especificidades. Relativamente autônomo, 

submetido às imposições externas e às determinações internas. Isto é, nem puro, nem escravo 

das demandas sociais, políticas e econômicas.   

As escolhas do campo científico são feitas de forma aparentemente autônoma, mas, na 

realidade, a busca por reconhecimento negocia condições dadas pelo próprio campo (e seus 

interesses), e pela sociedade (os elementos externos) em uma dupla combinação de condições 

de produção que não são necessariamente excludentes ou antagônicos, em que o sujeito e o 

objeto estão envolvidos (LOPES, 2010a, p.41).  

Em suma, passamos por temas da arte como bem simbólico e da Alta-Costura para 

explicar o campo como lente pela qual investigaremos a moda pela produção acadêmica e/ou 

científica. Campo define um espaço social, e todo campo é movimentado por lutas sucessivas. 

A posição dos agentes na estrutura da classe dirigente (determinada, sobremaneira, pelo capital 

científico no campo, em suas variadas formas), influi diretamente na hierarquia acadêmica dos 

gêneros e dos objetos.  

A autoridade científica é uma espécie de capital que pode ser acumulado, transmitido e 

reconvertido, determinando as posições nas condições dadas pelo estado da luta entre agentes 

e instituições no interior da estrutura do campo. De tal modo, determinam o poder de cada 

agente de julgar e de ser julgado entre seus pares, porque um campo depende do que se produz 

em seus domínios na mesma medida em que depende do que se fala sobre seus produtos.  
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A adoção do conceito e dos princípios bourdianos para refletir o campo da moda no 

Brasil é feita com reflexividade epistêmica, ou com o “[...] ajustamento entre o sujeito e o objeto 

de conhecimento [...]”, em que exercemos a vigilância, a crítica e a autorreflexão para não 

transpor para a nossa realidade o que é próprio da época e do espaço em que o sociólogo fez 

suas primeiras considerações sobre moda (LOPES, 2010b, p.33).  

Não faz muito tempo que as instituições acadêmicas passaram a integrar o campo da 

moda junto com as instituições de mercado e as tradições da artesania – as marcas, as grifes e 

os costureiros, tanto no cenário internacional quanto no Brasil. Para Jesús Martín-Barbero, o 

modelo de Bourdieu é “[...] aberto, completo e menos mecânico possível para compreender a 

relação das práticas com a estrutura [...]”, mas carecia da reflexão sobre as relações entre as 

práticas com “[...] as situações e o que a partir delas se produz de inovação e transformação 

[...]” (1997, p.113). Levando em conta essa contribuição de Martín-Barbero discorreremos 

sobre o campo da moda situado no Brasil, apresentando alguns aspectos das condições dessa 

produção.  

 

2.1. Contextos brasileiros: particularidades e condições de produção 

 

É consenso entre os estudiosos que a moda passa a nomear um mercado organizado 

entre a produção industrial, as grandes circulações comerciais e a vida cultural de uma classe 

burguesa, em cidades que se urbanizavam com rapidez, a partir da instituição da Alta-Costura 

e do trabalho do inglês radicado em Paris, Charles Frederick Worth. De artesão comum, Worth 

passa a se estabelecer no ofício como “costureiro”: ofício exercido por homens, com status de 

artista, cuja assinatura validava o bom gosto da peça criada.  

 
No inverno de 1857/58, Worth criou um conceito para as casas de moda em 

Paris, quando apresentou às suas clientes uma coleção de modelos inéditos para 

que elas pudessem escolher o que preferissem, a serem elaborados sob medida. 
Worth, com a fundamentação dessa proposta, lançava novos valores para a 

moda: assinava as roupas, o que até então não acontecera, dando status de artista 

ao costureiro, impunha seu próprio gosto, ou seja, criava e produzia 

independentemente da opinião das clientes, também lançava a ideia de 
desenvolver suas coleções por estações climáticas, isto é, primavera/verão e 

outono/inverno, dando às roupas um prazo menor de validade, incentivando, 

assim, o aumento o consumo de moda (PRADO, BRAGA, 2011, p.30). 
 

 As ideias inovadoras de Worth encontraram resultados em uma elite enriquecida pela 

Revolução Industrial, e bastaram alguns anos para que as estruturas da moda fossem erigidas. 

Worth associou ao seu talento como costureiro o de excelente vendedor, sendo o intermédio 
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entre as tecelagens e a clientela que aprendia a esperar do vestuário sinais das novidades da 

modernidade.  

 Devemos ressaltar que as primeiras revistas de moda foram impressas e comercializadas 

bem antes de Worth se consolidar, como a Le Mercure Galant, de 1672, que publicava literatura 

e informações sobre as guildas de artesãos, sobre a vida na corte e sobre o que as pessoas ilustres 

usavam, quando e onde. Sendo assim, o costureiro não se lançou no nada, as interações entre 

as pessoas e um tipo de mídia especializada já impactavam as demais atividades relacionadas 

ao fazer moda (ROCAMORA, 2017); condição acentuada pela proliferação de revistas, jornais 

e manuais impressos no decorrer dos séculos XVIII e XIX. 

 Surgem os órgãos regulatórios da moda e Paris inicia o processo de monopolização do 

fazer criativo das atividades de costura. Em 1868, surge a Chambre Syndicale de La Confection 

et de La Couture pour Dames et Fillettes (Câmara Sindical de Confecção e Costura para Damas 

e Moças); em 1870, o termo costureiro passa a nomear oficialmente a profissão; e em 1910, a 

Chambre Syndicale de La Couture Parisienne (Câmara Sindical da Costura Parisiense) surgia 

para separar definitivamente a Couture de outros modelos de confecção, distinguindo 

definitivamente o “feito sob medida” do “feito para todo mundo”, o luxo da massificação, o 

trabalho criativo da padronização (PRADO, BRAGA, 2011).  

 Logo, não foi apenas a iniciativa artística que deu forma ao subcampo da Alta-Costura 

e, de certa forma, ao campo da moda em si. Havia as condições socioeconômicas da burguesia 

hegemônica que produziam a clientela, as condições culturais que produziam os sentidos do 

vestir-se de forma nova para cada ocasião, e as condições de relação e de oposição entre a 

criação artística e a reprodução massificada, se retroalimentando e movimentando as 

renovações de estilo.   

 As condições de produção do campo da moda e suas instituições no Brasil apresentam 

processos muito diferentes dos encontrados na Europa. A industrialização brasileira foi tardia, 

apenas entre as duas grandes guerras mundiais do século XX. Dessa forma, não existia a mesma 

tradição que os países europeus reuniam na artesania profissionalizada e organizada, que se 

desenvolveu por séculos no continente e que se especializou largamente na produção para a 

aristocracia e as elites consumidoras. Assimilada pela Alta-Costura, essa tradição também 

inspirou o conhecimento da indústria e da produção em escala que deu solidez à moda como 

mercado.  

Não que entre os povos que aqui viviam não existissem tradições do fazer manual e de 

técnicas de artesania. Sabe-se que entre povos indígenas o algodão arbóreo era cultivado desde 

antes do processo de colonização, “[...] a fibra servia para tecer tiras a fim de compor 
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ornamentações para o corpo, tiaras, redes para dormir, etc.” (PRADO, BRAGA, 2011, p.39). 

Mais tarde, o algodão como riqueza brasileira a ser explorada serviu para tecer e produzir as 

peças que cobririam os nativos convertidos ao cristianismo. Contudo, as referências do vestir 

não estavam em nenhuma tradição que pudesse ter sido encontrada entre os povos nativos e/ou 

não-europeus que vieram para cá, com suas criações populares, carregadas de significados de 

suas próprias culturas, pelo contrário. Estavam na Europa, na forma como as aparências 

individuais eram oferecidas como representações da modernidade.  

Sem a intenção de reconstituirmos a história da indústria têxtil e a sua relação com a 

moda como fenômeno social, pincelaremos apenas alguns acontecimentos indispensáveis para 

interligarmos os eventos e compreendermos o tema dentro da complexidade que lhe é própria, 

tendo em paralelo o mercado de bens materiais e o mercado de bens simbólicos, e a relação 

deles com a produção de conhecimento.  

 

Tínhamos uma indústria embrionária, atrasada em relação ao mercado de moda 
da Europa, onde já existia a figura do “profissional de moda”, o couturier 

(costureiro). Personagem que no Brasil só surgiria em meados do século XX. 

Sem criação local (exceto as advindas das tradições populares), tivemos durante 

décadas produção e consumo de vestes como decorrência do já usado na Europa 
e, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, também nos Estados Unidos 

(PRADO, BRAGA, 2011, p.33). 

 

Os Estados Unidos, a propósito, conquistam posição de prestígio no campo da moda 

apenas na década de 70, tal a dominância da tradição europeia. Em “A batalha de Versailles: a 

noite que mudou a história da moda”, a jornalista Robin Givhan descreve a posição de entrante 

no campo que os designers estadunidenses ocupavam diante da aura de tradição que envolvia 

os franceses. Ao país norte-americano era atribuída a pecha de moda massificada, em que os 

designers não eram tão criadores quanto os costureiros e estilistas das casas francesas, “[...] e 

uma confecção estava vários degraus abaixo da alta-costura e sugeria algo mais comercial do 

que o trabalho inventivo de um verdadeiro mestre” (GIVHAN, 2017, p.70). 

A moda estadunidense ganha força no cenário político e social dos anos 60, 

impulsionada por grupos varejistas de Nova Iorque e Chicago decididos a tirar os designers dos 

bastidores das fábricas e a colocá-los sob os holofotes, com seus nomes nas etiquetas das peças 

– mais esportivas e casuais que as francesas – e creditá-los como “criadores”, desafiando a 

mitologia, o nacionalismo e a proteção às tradições que a França erguia. Também por conta da 

2ª Guerra Mundial, com a Europa em crise e o fechamento de muitas casas de moda francesas, 

os designers norte-americanos encontraram espaço para suprir o próprio mercado e, aos poucos, 
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desenvolver um estilo que não tivesse o “sotaque francês”. Encontraram condições econômicas, 

sociais e culturais para realizarem seus planos:  

 
No início da década de 1970, a tensão no mundo da moda francesa nada tinha a 

ver com os norte-americanos. Embora os americanos estivessem sempre atentos 

a Paris, os franceses não se dignavam a olhar para Nova Iorque. Os Estados 
Unidos não mereciam mais consideração do que simplesmente um mercado 

lucrativo cheio de mulheres ricas. A disputa em Paris era entre a alta-costura e 

as roupas prontas (GHIVAN, 2017, p.77).  
 

A produção de roupas prontas de designers franceses, como Pierre Cardin, impactou os 

alicerces da Alta-Costura francesa, mas foi na oposição com os Estados Unidos que o campo 

realmente se remodelou e precisou abrir brechas para os fenômenos massificados:    

 

Quanto mais um campo é autônomo, mais ele é capaz de estabelecer suas 
próprias regras, nesse caso, por exemplo, seguindo Bourdieu, na produção em 

pequena escala. Em contraste, o campo da produção em massa é um campo 

heterônomo, dependente de pressões do comércio e da mídia (ROCAMORA, 
2016, p.237, tradução nossa)6. 

 

Voltando ao Brasil, apesar da prolongada condição de reprodutores de modelos, tivemos 

uma indústria têxtil fundante no processo de industrialização no Brasil, que passou por avanços 

e retrocessos desde seus primeiros sinais no século XIX, quando o plantio de algodão permitiu 

a instalação das primeiras unidades fabris no país, por volta de 1840. Essas unidades produziam 

algodão rústico, funcionando como uma economia da periferia, que fornecia “[...] matéria-

prima extrativas e agrícolas às economias hegemônicas”, como prosseguem Prado e Braga em 

“História da Moda no Brasil: das influências às autorreferências” (2011, p.33).  Tal situação é 

resultado de políticas colonialistas implementadas desde o século anterior, a exemplo do 

decreto de 1785. No período em que a Grã-Bretanha já vivia os avanços da industrialização, 

após o advento de máquinas automáticas de tecer, o Brasil progredia na produção agrícola de 

algodão, até que: 

 

(...) para impedir o “desvio de braços das lavouras ou das minas”, D. Maria I, a 

Louca, assinou, em 5 de janeiro de 1785, um alvará que proibia a atividade de  
‘(...) todas as fábricas, manufaturas e teares de algodões, de tecidos ou de 

bordados de ouro e prata; de brilhantes, cetins, tafetás ou de qualquer outra 

qualidade de fazenda de algodão o de linho, branca ou em cores; e de panos, 

baetas, droguetes, saetas ou de qualquer qualidade de tecidos de lã ou 
misturados e tecidos uns com os outros; excetuando-se tão somente aqueles 

teares e manufaturas em que tecem ou manufaturam fazendas grossas de 

algodão que servem de uso e de vestuário dos negros, para enfardar e empacotar 

 
6 No original: The more autonomous a field, the more able it is to establish its own rules, as is the case for instance, 

following Bourdieu, with the field of restricted production. In contrast, the field of large scale production is a 

heteronomous field, dependent on the pressures of commerce and the media. 
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fazendas e para outros ministérios semelhantes  (PRADO, BRAGA, 2011, 

p.38). 
 

Tal decreto cai apenas com a vinda da Família Real para o Brasil em 1808, mas a 

condição de manufatura da nossa produção permanece longe de poder dizer-se industrializada, 

seguida de outras negociações e intercalando progresso e retrocesso, entre alguns casos isolados 

de tecelagens que conseguiam se manter razoavelmente estáveis e de acordos que buscavam 

reduzir o atraso com o qual fomos inseridos nesse jogo.  

Apenas no século XX, mudanças de impacto são observadas novamente. “Ao final da 

1ª Guerra Mundial e em decorrência dela, o Brasil tornou-se autossuficiente na área têxtil. Em 

1920, o consumo de tecidos importados era residual e concentrado em mercadorias finas, 

invertendo a dependência anterior de fornecimento externo” (MARINHO, 2002, p.16). A 

primeira região que se destaca é a região Sudeste, com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

concentrando a produção e o consumo e dando início às políticas de exportação de têxteis 

brasileiros; gerando o empresariado do ramo, com suas relações políticas com o governo.  

Maria Gabriela Marinho (2002) também discorre sobre como esse empresariado se 

envolveu em iniciativas para reservar mercado, no intuito de concorrer com os produtos ingleses 

que eram mais baratos, o que levou à “[...] crise de superprodução decorrente de restrições dos 

mercados importadores [...]”, cujo auge é em 1929, com a queda da bolsa de Nova Iorque. 

Apenas durante a 2ª Guerra Mundial, o Brasil consegue escoar sua produção, momento em que 

chega a ser o segundo maior produtor têxtil do mundo.  

Mas, por outro lado, encara a obsolescência tecnológica de seu parque industrial, “[...] 

situação para a qual os próprios empresários contribuíram por terem restringido a entrada de 

maquinário e peças de reposição, durante o período anterior” (MARINHO, 2002, p.17). Eventos 

como os descritos denunciam o despreparo dos primeiros “capitães da indústria” no país, vindos 

dos latifúndios e do meio agrário-exportador.  

 
Esse modelo persistiu até os anos 90, quando o processo de globalização e 

abertura dos mercados impôs uma nova lógica em termos de concorrência 

internacional. Paralelamente, o esvaziamento do poder de intervenção do 

Estado na economia e na sociedade, que vinha configurando-se desde o início 
dos anos 80, interna e externamente, restringiu o seu papel na concessão de 

benesses a grupos de pressão e acarretou dificuldades no estabelecimento de 

regulações em áreas de conflito no plano social. A área têxtil vem desde então, 
sofrendo um processo de desarticulação, derrocada e concentração, cujas 

implicações ainda estão em curso (MARINHO, 2002, p.17). 

 

Tal produção ainda não foi suficiente para colocar o Brasil na economia dinâmica dos 

bens de moda, em que empresários e lideranças políticas não possuíam as competências 
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necessárias para atuar estrategicamente no setor, e continuamos subordinados aos modelos de 

fora e às turbulências políticas e econômicas.  A Europa permaneceu como provedora “[...] dos 

materiais, dos métodos, da técnica e da tecnologia [...]” que possibilitava a circulação de 

produtos de moda no país, além de deter o “saber-fazer”: desde os artesãos que foram trazidos 

por jesuítas em 1559, até costureiros da primeira fase da criação de moda no Brasil, que também 

estudaram na França, como “[...] Rui Spohr, em 1952, e José Gayegos, em 1971 [...]” (PIRES, 

2002, p.2).  

O que se aprendia sobre vestuário e, por extensão, sobre moda no Brasil eram saberes 

de ordem doméstica e familiar, passados de mãe para filha no cotidiano dos afazeres da casa ou 

de pai para filho nas alfaiatarias, exceto aqueles que contavam com recursos financeiros para 

viajar à Europa e estudar formalmente (BONADIO, 2010). Nos anos 50, uma parceria feita 

entre a Rádio Globo e a Revista Fon-Fon criou um programa de rádio educativo sobre corte e 

costura, procurando suprir essa ausência de instituições de ensino especializadas e a demanda 

por produtos de vestuário em um mercado ainda em formação (PIRES, 2002).  

O público-alvo do projeto eram as mulheres que precisavam costurar roupas para si e 

para a família, ou por questões de economia, ou por considerar aquela mais uma atividade 

doméstica como qualquer outra da qual se encarregavam. Mesmo quando muitas mulheres 

costuravam como trabalho para prover para a família, essa não era uma capacitação largamente 

oferecida, sendo aprendida nas relações informais entre mulheres, com suas familiares ou como 

aprendizes de costureiras mais experientes.  

Apesar da moda não se restringir a nenhuma indústria, sua existência como mercado —

material e cultural — está enraizada na produção de têxteis, de vestuários e de outros bens para 

a estetização de si e para a circulação social, o que reflete no ensino e na produção de 

conhecimento sobre o tema. São condições para que existam iniciativas educativas, 

pedagógicas e acadêmicas em torno da formação de profissionais, de criadores e de pensadores. 

O ensino sobre moda no Brasil é um fato recente pois está intimamente ligado aos cenários da 

indústria e do mercado de consumo de têxteis e confecções. Sendo assim, discorrer sobre a 

moda no campo acadêmico, inevitavelmente, requer discorrer sobre a moda como mercado.  

O vestuário como forma de expressão material imediata do fenômeno da moda tem 

relação com sua função de estetização individual, ao dispor junto ao corpo elementos de 

identificação e de escolhas realizadas “[...] para satisfazer anseios de ordem individual (psique) 

ou coletiva (social)” (D’ALMEIDA, 2018, p.21). No vestuário são descobertos instrumentos 

ideais para a manipulação da identidade e das contradições sociais que insurgem nos cenários 

urbanos, o que foi capturado pelo mercado e difundido em seus discursos, inclusive nas escolas.  
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O primeiro curso de Desenho Industrial da América Latina foi criado apenas em 1962, 

na Universidade do Rio de Janeiro, nomeado Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi) e 

tinha Pierre Cardin como professor convidado, como relata Dorotéia Baduy Pires em sua 

investigação sobre a história das escolas de moda (2002). 

As condições econômicas que motivaram a criação de escolas de moda incluíam 

exemplos como o de Minas Gerais, que entre os anos 70 e 80 foi de 200 para 4 mil confecções 

em funcionamento no estado, resultando na organização do segmento em torno do “Grupo 

Mineiro da Moda e do curso de extensão em Estilismo e Modelagem do Vestuário” na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tido como um dos primeiros contatos entre o 

mundo do ofício da costura com a academia (PIRES, 2002, p.2). 

A criação dessas escolas contava com iniciativas de profissionais ou de suas associações 

de classe, e dependiam do reconhecimento da necessidade e da importância do investimento 

em formação para o setor: “Eugenie Jeanne Villien, religiosa vinda da Suíça, introduziu em 

1967 a disciplina de desenho de moda, nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Desenho 

e Plástica, na Faculdade Santa Marcelina (FASM), em São Paulo” (PIRES, 2002, p.4). Esse 

evento plantou a semente que gerou o curso de Bacharelado em Desenho de Moda, oferecido a 

partir de 1988, com o objetivo de atender à demanda por profissionais que fortalecessem o setor, 

como mão-de-obra, mas, principalmente, como profissionais liberais, proprietários de suas 

próprias marcas.  

Por seu pioneirismo, é trecho notável da história do mercado e do campo: “A Faculdade 

Santa Marcelina já formou muitos dos principais nomes da Moda, como os estilistas Alexandre 

Herchcovitch; Cynthia Hayashi, Karin Feller, Igor de Barros, Emanuelle Junqueira, Maria 

Prata” (SANTA MARCELINA..., 2020). Atualmente, a escola oferece cursos de graduação, 

extensão e pós-graduação lato sensu. 

O Senai-CETITQ, do Rio de Janeiro, também oferecia um curso profissionalizante de 

criação de moda em 1985, e foram muitas as experiências como essa antes que os cursos 

superiores se consolidassem no país.  Se no ensino de técnicas e de formação para o mercado a 

moda já se esboçava como disciplina, no âmbito da pesquisa acadêmica e da formação de 

mestres e doutores para a docência em cursos de graduação, eram outras as áreas do saber que 

fomentavam a produção de conhecimento. 

Ao passo que o tema surgia na academia, encontramos pesquisadores que se 

empenharam em documentar e explicar essa trajetória. O mapeamento realizado pela 

historiadora Maria Claudia Bonadio, em 2010, nos serve como ponto de partida por ordenar 

desde o primeiro documento disponível contendo a moda como assunto — mesmo que 
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perifericamente — até o ano de sua publicação, quando já existiam cursos superiores e um 

corpo docente especializado. Nas bibliotecas das IES de diferentes áreas, em todo o país, ela 

documenta o primeiro registro de pesquisa sobre moda:  

 

ao pesquisar no site da biblioteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), foi localizado um trabalho classificado como tese, datado de 1926, 

denominado Da mulher - Proporções, beleza, deformação, hygiene e moda, 

hygiene e Sport produzido por Virgilio Mauricio da Rocha (Lagoa da Canoa, 
4 de abril de 1892 –Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1937). (...) o trabalho, 

segundo indica o título estudaria questões ligadas ao vestuário, proporção e 

deformação. Curiosamente, o trabalho de Virgílio Maurício, além de ser o 
primeiro a versar sobre moda no Brasil, é possivelmente, o único no país, 

produzido numa escola de Medicina, pois o levantamento não apontou novos 

títulos na área (BONADIO, 2010, p.55). 

 

 Entre esse primeiro registro e o segundo passaram-se 24 anos. Em 1950, foi defendida 

a tese que é consagrada pelos estudiosos da moda como o marco dos estudos acadêmicos sobre 

o tema no Brasil: “O espírito das roupas – a moda no século XIX”, defendida por Gilda de 

Mello e Souza, na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (apenas 16 anos após 

a fundação da universidade), e orientada por Roger Bastide, “[...] que substituíra Claude Lévi-

Strauss, ambos integrantes do grupo de intelectuais da chamada ‘missão francesa’” (PRADO, 

2019, p.2).  

 A Missão Francesa diz respeito ao projeto de ensino vigente na Universidade de São 

Paulo (USP) entre 1934 e 1968, e à criação dessa mesma Universidade: formar elites para 

desenvolver intelectualmente projetos de nação, políticos e liberais, divulgando as ciências e 

sendo um instrumento eficaz de coesão nacional. Para isso, foram trazidos não só o modelo de 

ensino superior francês, que distinguia os “saberes desinteressados” nas ciências puras dos 

“saberes utilitários” para as práticas profissionais, como também foram trazidos professores de 

grande reconhecimento na França, como o antropólogo Claude Lévi-Strauss, o historiador 

Fernand Braudel e o sociólogo Roger Bastide (SILVA, CATANI, 2020).  

 Com isso, essa missão visava suprir a ausência de corpo docente na Universidade e 

formava intelectuais que levariam adiante o projeto, que a partir daí carregaria as influências 

francesas. “A missão francesa e a geração dos anos 40 preparou a USP dos anos 60, ao formar 

grande parte do corpo docente que passou a lecionar nesta universidade, imprimindo marcas 

bem visíveis na formação acadêmica daquelas pessoas” (SILVA, CATANI, 2020, p.843).   

Como relata Luís André do Prado (2019), a moda como tema de pesquisa acadêmica 

despertou preconceitos e acusações por se tratar de “futilidade” e de “coisa de mulher”. Para 

uma banca composta apenas por homens, Gilda defendeu seu ensaio de sociologia estética 
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analisando o vestuário pelas formas, cores e movimentos; fotografias, pinturas e gravuras; e 

documentos da literatura, desviando-se dos materiais exclusivamente acadêmicos e científicos 

para lidar com as limitações da época. 

 

Naquela época ele constituiu uma espécie de desvio em relação às normas 
predominantes das teses da Universidade de São Paulo. Hoje a perspectiva 

mudou e o tema abordado, que talvez tenha parecido fútil a muita gente, 

assumiu com o transcorrer do tempo uma atualidade inesperada. E, como fiz 
questão de não acrescentar à bibliografia nenhum título novo e de não alterar a 

maneira de ver a moda como fato cultural e social, se este ensaio valer alguma 

coisa, vale o que valia há trinta e seis anos atrás (SOUZA, 1987, p.7). 
 

A orientação de Roger Bastide é considerada decisiva para a aceitação do tema na 

academia, mesmo sendo Gilda de Mello e Souza uma pessoa de excelente currículo e carreira 

acadêmica, evidenciando, mais uma vez, a função das relações em um campo. Bastide conferia 

legitimidade ao projeto por ter prestígio no campo das Ciências Sociais e Humanas e, segundo 

a autora ao prestar seu reconhecimento ao orientador, ele aceitou “[...] de bom grado a proposta 

e sempre me animou a desenvolvê-la, com toda a liberdade [...]”, já Herbert Baldus foi quem a 

convidou para publicar na Revista do Museu Paulista, “[...] revista habituada a receber 

colaboração muito diferente [...]” (SOUZA, 1987, p.7).   

O trabalho de Gilda contemplou o século XIX e as manifestações do gosto que se 

desenvolveram naquela época, com base em fontes que estavam disponíveis, frisando que os 

gostos são sempre provisórios e passíveis de revisão futura. Apesar de analisar minuciosamente 

o vestuário, é no seu uso, além das formas, das cores e das texturas, que encontra o seu sentido 

estético, “[...] a vestimenta confundida com a própria vida em sociedade [...]”, em conjunção 

com o corpo, os gestos, os lugares e os acontecimentos (SOUZA, 1987, p.145).  

Após 70 anos, os comentários tecidos sobre seu trabalho na banca de avalição, e a 

repercussão deles, guardam semelhanças com mal-entendidos e achatamentos dos sentidos de 

moda que presenciamos ainda hoje. Por isso, nos permitimos uma citação mais longa sobre o 

evento: 

 
Por exemplo, o professor Fernando de Azevedo, então titular de Sociologia II, 

contesta a afirmação da autora de que a facilitação dos movimentos de pernas 

e braços nas vestes (as juntas móveis) só tivesse ocorrido no século XVIII; ou, 
ainda, que o estilo diretório tivesse sido o apogeu do exibicionismo do corpo, 

no mesmo período: “[...]esquece-se a candidata de que os gregos e romanos 

tinham resolvido o problema, pois quíton, clâmide, toga ou túnica deixavam 
os membros completamente desembaraçados. [...] em Roma, se faziam trajes 

em tecidos inteiramente transparentes”. Gilda explica, então, que “Grécia e 

Roma não podem servir de pontos de referência por várias razões. Em 

primeiro lugar, porque a roupa moderna deriva não da toga ou da túnica, mas 
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de uma nova concepção de vestimenta que surge a partir do contato com os 

bárbaros do Norte, produzindo a roupa medieval; o ponto de partida tem que 
ser este”. Também deixando entrever pouca familiaridade com consensos já 

estabelecidos entre historiadores da moda, seu próprio orientador, Bastide, a 

lembra “que, embora não faça referências, existe também moda entre 

primitivos e selvagens” – que não é cabível pelos mesmos argumentos já 
explicitados. Por sua vez, o professor Alfredo Ellis Jr. lamentou o fato de que, 

“sendo tantos os problemas brasileiros por estudar, tenha a candidata 

escolhido um tema geral” – querendo quem sabe dizer “menor”. E também 
discordou – equivocadamente – da data de 1814 para o aparecimento das 

calças compridas masculinas, alegando que, na Revolução Francesa, “a 

burguesia revolucionária usava calças compridas (pantalons)” e, ainda, de que 

os séculos XVI e XVIII tenham sido “épocas de cara raspada”, já que foram 
“justamente a época dos Bandeirantes e de Tiradentes”. Gilda reafirma a data 

de introdução da calça masculina e justifica que, “mal grado certas variações 

locais (dos Bandeirantes, cujas barbas longas estavam condicionadas à vida 
rude dos desbravadores)”, os séculos em questão “eram épocas de cara 

raspada, bastando notar que são esses os séculos das perucas e cabeleiras”. 

Sobre Tiradentes, Gilda não fez considerações, mas é amplamente sabido que 
o mártir da Inconfidência Mineira não usava barbas mesmo quando caminhou 

para o patíbulo, no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792. Sua imagem de 

barba e cabelos longos foram representações imaginárias (já que não há 

registro pictórico ou mesmo descrição do rosto do mártir) feitas por pintores 
após a República (PRADO, 2019, p.17-18). 

 

A reprodução comentada do que foi a banca de defesa de Gilda nos permite discorrer 

sobre dois problemas de entendimento da moda que ainda perduram. O primeiro deles é a 

impressão de que a moda sempre existiu e que ordenava os códigos vestimentários mais 

variados da história, dos primitivos àqueles das civilizações gregas e romanas, chegando aos 

dias de hoje. Contudo, grosso modo, a moda é a percepção de padrões e desvios de elementos 

materiais e comportamentais dentro dos parâmetros do que denominamos modernidade, parte 

da narrativa da modernidade, podendo, sem dúvida, ser discutida em outros contextos, mas não 

generalizada dessa forma.  

O segundo é tomar a moda como mais uma definição de vestuário, que comportaria 

qualquer forma de vestir como sinônimo, mesmo aquelas formas condicionadas por fatores que 

não estão relacionados à adoção de estilos dentro das ofertas e renovações das indústrias, dos 

mercados e da sociedade, e que produz relações de identificação e de distinção. Considerar a 

aparência resultante de uma situação de escassez, ou sem condições mínimas do exercício de 

escolha a partir da oferta do mercado, é um desvio do sentido do conceito.  

Pela permanência dessas confusões já se justificaria uma pesquisa epistemológica sobre 

moda. No entanto, são precipitações compreensíveis, já que não havia conhecimento filosófico 

ou científico sobre o assunto acumulado e circulando entre a comunidade acadêmica. A moda 

tendia a ser entendida pela noção de doxa, ou o conjunto de pressupostos que se julga evidente 
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sobre certo assunto, mas que se limita ao senso comum, que é tácito à discussão (BOURDIEU, 

1983a, p.145).  

Um saber espontâneo e irrefletido sobre algo corriqueiro e que não possui base 

epistêmica. Ainda assim, por estarem presentes no imaginário social, não podem ser ignorados 

pelos pesquisadores em sua função de “[...] romper com o conhecimento primeiro, parcial e 

arbitrário, semi-erudito que só contém um dos pontos de vista” (BOURDIEU, 2004, p.43). Na 

disputa no campo científico, falar de moda envolverá o conflito entre a ortodoxia (que conserva 

o entendimento sobre um assunto) e a heterodoxia (que a denuncia e desafia). É preciso 

reconhecer o senso comum para rompê-lo. 

 Após a FASM iniciar seu curso de graduação, são inaugurados os cursos superiores da 

Universidade Anhembi Morumbi, (UAM, 1990); Universidade Paulista, (UNIP, 1991); e 

Centro de Educação em Moda do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC, 

1999). Também são conhecidos os métodos alternativos para atender regiões distantes, como o 

da Universidade Aberta, no início da década de 90, que possibilitava o ensino à distância por 

meio de fascículos semanais em edições do jornal O Povo, de Fortaleza e que emitia certificados 

pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Ou a Universo Moda, o primeiro curso online da 

área no mundo, que foi ofertado pela Anhembi Morumbi, ainda de acordo com Pires (2002).  

 

Os cursos surgem porque as condições materiais das cidades e sua produção 

têxtil estão consolidadas e sua população comprometida com esse processo, a 
exemplo de São Paulo, Belo Horizonte, Blumenau, Jaraguá do Sul, Londrina, 

Maringá e Fortaleza. Em Londrina, para fazer da cidade um centro de estudos 

e pesquisas na área de moda, em 1998, deu-se início ao curso de 
especialização lato sensu em moda, numa parceria com a Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná (PIRES, 2002, p.5).  

 

Na década de 90 ocorre a expansão dos cursos relacionados à moda, sendo o primeiro 

fora da cidade de São Paulo o da Universidade de Caxias do Sul (UCS – RS, 1991). Os dois 

primeiros em universidades públicas surgem ambos em 1993: o Bacharelado em Moda da UFC 

e o curso de Moda-Estilismo da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), que foi a 

sede do 1º Encontro Nacional de Estudiosos em Moda, em 1998, com a coordenação da Profa. 

Dra. Mara Rúbia Sant’Anna, em que se discutiu “[...] o projeto inicial do estatuto preliminar da 

Sociedade Brasileira de Estudos em Moda (Sbem) [...]”, acenando a organização entre 

pesquisadores e instituições; em outras palavras, para a instituição do campo (PIRES, 2002, 

p.8).  

 Porém, a grande expansão dos cursos superiores em moda ocorreria nos “[...] 10 anos 

seguintes, quando mais de 90 cursos na área seriam criados [...]”, evidenciando a carência de 
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profissionalização do setor de forma generalizada, em seus elos com a cadeia produtiva e na 

idealização como setor criativo com discurso próprio, diante das transformações econômicas 

ocorridas a partir da década de 1990 no cenário brasileiro e o perceptível aumento no interesse 

pelo estudo da moda por diversos pontos de vista (BONADIO, 2010, p.61). 

Não só a instalação dos cursos em determinadas instituições, mas o perfil do profissional 

é pautado pela demanda da indústria e do comércio. As escolas privilegiam a formação voltada 

para o processo criativo que antecede a produção seriada de vestuário, calcada em uma 

formação em moldes internacionais para os quais ainda não somos competitivos, e em uma 

tradição importada que não conversa com a história e o contexto locais.  

Nesse período de expansão não havia corpo docente suficiente, ou seja, de agentes, 

formado por e para a moda, disponível para ocupar as cadeiras nas universidades. Este era 

formado por profissionais de outras áreas, com suas questões e bagagens departamentais: o 

estudo de trajes no início do século XX esteve relacionado à história da arte, portanto, é comum 

que os cursos de design de moda estejam em departamentos de artes (PIRES, 2002).  

Por afinidade e pelo histórico junto ao desenvolvimento de produtos, a área do Design 

absorveu os cursos de moda por determinação do Ministério da Educação (MEC) e os cursos 

repensaram suas grades curriculares e nomenclaturas seguindo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Design. “Os eventos científicos do design abriram 

espaços de estudo para questões relacionadas ao objeto têxtil e do vestuário, abarcando seus 

processos, valores e significados” (TREVISOL NETO, 2015, p.83).  

  Decorrente dessa série de acontecimentos é o crescimento da pesquisa stricto sensu em 

moda: a maior presença do tema nos espaços acadêmicos é condição determinante para um 

maior número de projetos propostos ou aceitos sobre esse universo. A criação de cursos cria a 

demanda por docentes e pesquisadores, dada a exigência por mestres e doutores na avaliação 

dos cursos.  

 Levantamentos anteriores demonstram as características da moda como tema 

emergente. Em pesquisa bibliométrica sobre a institucionalização acadêmica da moda realizada 

por Orestes Trevisol Neto (2015), o campo da moda foi considerado embrionário tanto na 

dimensão cognitiva (volume do conhecimento gerado) quanto na dimensão social 

(pesquisadores, instituições, eventos e periódicos), apresentando disparidades de 

representatividade entre “[...] poucos que produzem muito e muitos que produzem pouco” 

(SILVA; CAFÉ; TREVISOL NETO, 2017, p.149).  

Tal constatação se deu a partir de um corpus de análise composto por trabalhos sobre 

moda procedentes de programas e de pesquisadores pulverizados em diversas áreas do 
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conhecimento entre 1988 e 2013, questões acerca da produtividade de instituições formais de 

graduação e de pós-graduação, da produtividade de pesquisadores (pelas participações em 

eventos, pelas publicações em periódicos e pelas orientações), da existência de periódicos 

específicos do campo e de suas formas de circulação, e, por fim, da relação entre todos esses 

fatores. Os resultados foram obtidos pela análise tanto da dimensão social (a das instituições) 

quanto da dimensão cognitiva (a das produções intelectuais) do desenvolvimento científico. 

Apenas três programas de pós-graduação no Brasil têm a moda entre suas linhas de 

pesquisa principais: o programa de Mestrado Acadêmico em Têxtil e Moda da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, criado em 2011, o Mestrado 

Profissional em Design de Vestuário e Moda, da Universidade do Estado de Santa Catarina, de 

2017, e Arte, Moda: História e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e 

Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora, que desde 2019 oferece também o curso 

de doutorado.  

O Programa de Ciências da Comunicação da ECA-USP, nos anos 90, abrigou a linha de 

pesquisa “Publicidade, moda e produção simbólica”, que durou até 2004. O Centro 

Universitário Senac de São Paulo já abrigou o Mestrado de Moda, Cultura e Arte, que foi o 

primeiro da América Latina com tal proposta de pesquisa. Contudo, a primeira turma ingressou 

em 2005 e a última em 2008, tendo sido desativado após 39 dissertações defendidas. O 

Mestrado em Design da Universidade da Anhembi Morumbi oferecia uma linha de pesquisa 

focada no assunto, a Design, Arte e Moda: Inter-Relações, atualmente, também desativada 

(BONADIO, 2010). 

O que se nota são iniciativas em vários campos que ainda buscam consolidação. O 

conhecimento científico que legitima a moda nas instituições de ensino superior é produzido 

por outras especialidades e suas visadas sobre a moda, se enraizando neste conjunto 

aparentemente desordenado de objetos, métodos e problemáticas em que, atualmente, a moda 

fornece subsídios para análises das “[...] dinâmicas sociais, hierarquias, distinção de classe, 

consumo e questões de gênero” (RAINHO; VOLPI, 2018, p.211).  

 
Se originando como uma disciplina baseada no objeto, os estudos do vestuário 

e da moda no Brasil evoluíram muito recentemente para um assunto 

multidisciplinar sobre o qual o foco alterna entre a observação das 
características materiais do vestuário e as dimensões sociais, afetivas e culturais 

(RAINHO; VOLPI, 2018, p.212, tradução nossa)7. 

 

 
7 No original: Originating as an object-based discipline, the study of dress and fashion in Brazil has only very 

recently evolved into a multidisciplinary subject in which the focus alternates from the observation of the material 

features of clothing to its social, affective and cultural dimensions. 
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  Ao eleger um objeto pouco estabelecido pela produção acadêmica e científica, embora 

tenha havido avanço, nos expomos a avaliações orientadas pelo senso comum. Por isso, 

enfatizamos a preocupação em não reduzir a junção dos universos à “[...] simples troca de 

dados, em que dois grupos fornecem produtos um ao outro sem serem obrigados a se encontrar” 

(BOURDIEU, CHAMBOREDON, PASSERON, 1999, p.96). Ou seja, sem buscar nas outras 

áreas que compõem a interface definida algum conteúdo teórico e contextual específico. A 

comunicação como interface com a moda nos obriga a ter um olhar multidisciplinar (que busca 

em disciplinas separadas entre si elementos necessários para a pesquisa), ou quando menos, a 

um entrecruzamento entre vários olhares possíveis, de forma coletiva, pressupondo um 

profundo trabalho de resgate do conhecimento já produzido (LAGO, 2015, p.732). 

 A ampliação dos cursos de moda no Brasil no início dos anos 2000 impressionava os 

estudiosos do tema, chegando ao número de 191 cursos em quatro décadas: “[...] o ano de 2004 

foi o que teve maior incidência quanto à criação de cursos, sendo que 7 cursos foram 

implementados nesse ano, e em 2007 foram abertos 5. Nos anos de 2002, 2003, 2005 e 2008 

implantaram-se 4 cursos em cada ano”8 (TREVISOL NETO, 2015, p.102). 

 Em 2020, de acordo com o MEC9, 225 cursos relacionados à moda já foram registrados 

no país, entre os quais 173 estão em atividade; destes, 109 são graduações tecnológicas e 64 

são bacharelados; 10 cursos constam como extintos ou não iniciados e 42 em processo de 

extinção. Entre os cursos ativos, as nomenclaturas variam entre Design de moda, ou com 

habilitação em moda (138 cursos); Moda (29 cursos); Têxtil e Moda (2 cursos); Design de moda 

com habilitação em estilismo ou modelagem (1 curso); Moda, Design e Estilismo (1 curso); 

Moda e Design (1 curso) e Negócios da moda (1 curso). 

 Quando olhamos os cursos de especialização e educação continuada (Pós-Graduações 

Lato Sensu e Masters in Business Administration – MBA) observamos outras tendências na 

análise: são 166 cursos ativos, 163 deles em instituições privadas. As áreas variam entre: (i) 

Educação; (ii) Artes e Humanidades; (iii) Ciências Sociais, Comunicação e Informação; (iv) 

Negócios, Administração e Direito; (v) Engenharia, Produção e Construção; (vi) Saúde e Bem-

Estar e (vii) Serviços.    

 
8 Para uma abordagem da moda entre campos, sugerimos a leitura de “TREVISOL NETO, Orestes. A 

institucionalização científica do campo da moda no Brasil: estudo baseado nas instituições, produtores e produtos 

científicos. 2015. 191 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.” Disponível em 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/135394. Acesso em 07 maio.2021.  
9 Dados consultados em https://emec.mec.gov.br/ , em 31 de mar. 2021.  

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/135394
https://emec.mec.gov.br/
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 Em suas denominações, percebemos que os pontos de contato entre Comunicação, 

Moda e Consumo estão mais presentes nas combinações disciplinares no âmbito da pós-

graduação, especialmente nos cursos de perfil mercadológico e de especialização profissional. 

Como exemplos das opções oferecidas citamos as Especializações em Comunicação de Moda 

(Pontifícia Universidade Católica – PUC Campinas); Criação de Imagem e Styling de Moda, 

(SENAC-SP); Cultura de Moda e Mercado (Estácio – Ceará); Estética e Gestão da Moda (USP); 

Jornalismo e Produção de Moda (Faculdades Integradas Hélio Alonso – FACHA); e o MBA 

em Marketing de Moda (ESPM – POA).  

O conceito de campo de Bourdieu torna mais claro o processo pelo qual um saber se 

desenvolve e progride, já que por si sós, a demanda social e o contexto histórico não explicam 

a autonomia cognitiva e disciplinar, e sim, as relações entre agentes, instituições diante das 

condições de produção reais de um contexto. “Social ou científico, o campo é um espaço social 

composto por relações objetivas entre agentes e instituições e destinado a legitimar 

cognitivamente as suas enunciações” (SODRÉ, 2014, p.45).   

Qualquer estudo científico se desenvolve “[...] dentro dos quadros teóricos de referência 

herdados do passado de uma ciência, do que é sua história ou sua tradição” (LOPES, 2003, 

p.281). Por isso, discutimos a moda e sua institucionalização no Brasil por meio de diálogos 

entre os fatos sociais e as repercussões nas instituições de ensino superior (IES) nacionais.   

No Brasil, a institucionalização do campo foi impulsionada, em grande parte, por dois 

eventos: o surgimento e a popularização de cursos superiores, que visavam atender à demanda 

por profissionais da cadeia de têxteis e de confecções brasileira nos anos 1980, e a configuração 

mercadológica do setor, incluindo os segmentos midiáticos, a partir dos anos 90 (BONADIO, 

2010).  

 

2.2. Primeiros estudos no campo da Comunicação: historicidade do objeto 

 

  O campo da moda começa a ganhar suas próprias delimitações e relativa autonomia 

com a instituição da Alta-Costura na França, que concentra e difunde séculos de tradição. Essas 

delimitações são ampliadas com a entrada do prêt-à-porter, a roupa pronta produzida em larga 

escala, modelo representado, principalmente, pelos Estados Unidos, e que se impõe no pós-

guerra. Não só o modelo de produção é diferente — industrial, ao invés dos tradicionais ateliês 

— como as formas de circulação da informação e das referências de criação também o são.  

 Sem a mesma tradição do luxo francês, os designers recorriam à cultura dos meios de 

comunicação de massa para entrecruzar os valores simbólicos do vestir com o imaginário do 
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cinema, da música, da televisão e da imprensa; elementos externos aos do próprio campo da 

moda, causando tensões e transformações. A ortodoxia da Alta-Costura passa a contar com a 

heresia do vestir massificado e da cultura popular, abreviando as renovações do vestir, pois o 

ortodoxo “[...] tem a necessidade de contar lá fora com alguma heresia para combater [...]” 

(BOURDIEU, 2011, p.120), propondo sempre alguma ideia nova, acelerando nossa percepção 

do tempo das coisas pela aceleração da produção.      

 No Brasil, em meio a dominância do setor agrícola algodoeiro e das dificuldades de 

crescimento econômico, persistia a influência francesa e estadunidense e de seus modelos, o 

que podia ser visto em outros países também. Nos anos 1960, porém, houve a iniciativa por 

parte da companhia multinacional francesa Rhodia de promover seus tecidos produzidos a partir 

de fios sintéticos, como o Nylon. Para isso, reuniu uma equipe liderada por Livio Rangan, então 

diretor de publicidade da empresa, que contava com o ilustrador Alceu Penna, o publicitário 

Roberto Duailibi, o fotógrafo Otto Stupakoff e com o cenógrafo Cyro Del Nero, como conta 

Maria Claudia Bonadio em “Moda e Publicidade no Brasil dos anos 1960” (2014). 

 Tais ações acompanhavam o espírito de “país do futuro”, disseminado pelo governo e 

pela indústria, e que deveria chegar aos brasileiros por meio das roupas produzidas com 

materiais sintéticos, vestindo-nos para nos transformar em um país moderno, transpondo as 

tendências internacionais para um idealizado “Brazilian Style”, e inventando “uma nova forma 

de publicidade para a moda no Brasil” (BONADIO, 2014, p.15).   

  A publicidade operava nos bens produzidos pela indústria com a transubstanciação do 

utilitário para o sonho, aludindo a “elementos brasileiros” nas estampas, nos slogans, peças 

publicitárias e na imagem das modelos escolhidas. Entre as ações da marca estavam os 

editoriais próprios, que apresentavam o conceito de brasilidade, e os “shows da Rhodia”: “[...] 

desfiles de moda entremeados de apresentações musicais, esquetes teatrais e números de dança 

[...]” apresentados na Feira Nacional da Indústria Têxtil (FENIT) entre 1963 e 1970 

(BONADIO, 2014, p.16).   

 Assinaram estampas para a Rhodia, artistas como Alfredo Volpi, Manabu Mabe e 

Aldemir Martins, além de se associarem a grandes nomes da nossa cultura: os tropicalistas em 

peso, como Caetano Veloso, Rita Lee e Os Mutantes, Gilberto Gil e Gal Costa, se apresentaram 

nos desfiles; os sambistas Pixinguinha e Moreira da Silva e a dupla caipira Alvarenga e 

Ranchinho foram fotografados para campanhas, além de Chico Buarque, Elis Regina, Tim 

Maia, e o grupo Teatro Oficina, de José Celso Martinez, para citar apenas alguns. Entre convites 

para integrar as campanhas da marca e concessão de patrocínios a eventos culturais, a Rhodia 
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encontrava na arte brasileira a potência para agregar valores simbólicos aos seus produtos – e, 

com isso, ser percebida como moda.  

  Esses eventos foram de tanta importância para o setor e sua profissionalização que se 

tornaram fulcrais na recente história da moda brasileira. Tais associações com a efervescente 

cultura setentista foram capazes de, segundo dados da época, ampliar efetivamente a produção 

e consumo de roupas no Brasil, gerando desejo por peças que, na realidade, eram 

desconfortáveis para o clima brasileiro — materiais sintéticos não permitem a respirabilidade, 

aumentam o suor e o mau cheiro, o que não é indicado para o clima quente da maior parte do 

país. Ainda segundo Bonadio, entretanto, as roupas das apresentações da Rhodia nem sempre 

eram criadas para serem adquiridas pelo público geral, elas eram criadas para alimentar o 

imaginário do que era, ou poderia ser, a moda brasileira:  

 
O que é peculiar nesse processo é que grande parte dessas imagens – que 

ilustram os livros de história da moda, são expostas nos museus e veiculadas na 

mídia que trata do tema – é constituída por roupas produzidas exclusivamente 

com fins publicitários. Ou seja, os vestidos que apareciam nos shows e editoriais 
de moda nunca foram produzidos em larga escala. Provavelmente, nem sequer 

usados fora dos espaços promocionais (BONADIO, 2014, p.247).  

 

 Por questões de clareza, mencionamos a produção material — dos bens de consumo — 

e a simbólica — dos bens culturais e dos imaginários — separadamente, exemplificando e 

refletindo sobre fatos aqui e acolá. Entretanto, para nos referirmos à moda, essas duas 

dimensões não podem estar bifurcadas: para que haja moda, tanto as condições materiais quanto 

as condições simbólicas são necessárias. É nessa convergência que são produzidos e difundidos 

os valores sobre os novos padrões estéticos, para influenciar a percepção individual ou coletiva 

sobre um objeto ou uma situação (MARINHO, 2002, p.18).  

É por essas e outras que, para as Ciências da Comunicação, a moda tem sido objeto de 

interesse: porque ela não só está representada no conteúdo dos produtos culturais ou nas 

interações pessoais, ela é diretamente dependente de processos comunicativos e de seus usos 

sociotécnicos para existir como elaboração do comum, entre o material e o imaterial da vida 

cotidiana (SODRÉ, 2014, p.188). A Comunicação é uma das áreas que se destacam na produção 

sobre a moda na pós-graduação stricto sensu, detendo sua própria trajetória com o assunto, 

principalmente na produção de teses de doutoramento e livros (BONADIO, 2010). Um campo 

que reconheceu o aspecto cultural da moda e no qual se formaram difusores do conhecimento 

e de sua cultura.  

 

(...) estamos pensando na cultura produzida pela moda e seus alcances e 

influências para as sociedades que pautam as maneiras como homens e 
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mulheres se relacionam na tensão existente entre os tempos. Estes tempos nos 

disponibilizarão realidades de consumo cultural de moda em proporções 
globais, mas também locais (D’ALMEIDA, 2018, p. 128).  

 

A historicidade da ciência é feita sobre seus próprios produtos, por isso adentramos o 

campo científico da comunicação para elencar e refletir sobre as pesquisas como resultados de 

disputas anteriores que se encontram objetivadas e capazes de expor os “[...] valores ou 

tradições de uma comunidade científica” (BOURDIEU, 1983a, p.133). Elas são documentos 

que comunicam a situação dos saberes e do conhecimento de um contexto.  

Os primeiros registros de pesquisas na Comunicação abordando a moda são do fim dos 

anos 80: “Composição indumentária: forma expressiva de comunicação no Brasil colonial”, de 

Carlos Eduardo Machado Júnior, foi orientada por Modesto Farina e realizada no Mestrado em 

Comunicação da ECA-USP, em 1980. Em 1987, Valda Maria de Queiroz defende “A trama e 

o texto da moda” no Mestrado em Comunicação da UnB. Entre o já comentado trabalho de 

Gilda de Mello e Souza e esses registros, há um verdadeiro limbo na produção sobre o tema no 

Brasil. Considerando todas as áreas do conhecimento, nesse intervalo de 30 anos, apenas duas 

pesquisas tangenciaram o tema da moda, uma sobre a história das indústrias têxteis e uma sobre 

o vestuário na literatura de Gil Vicente (BONADIO, 2010).   

Uma pesquisa de constatada influência na área da Comunicação é a livre-docência de 

Victor Aquino Gomes Correa, defendida em 1988 no Departamento de Jornalismo e Editoração 

da ECA-USP, que se torna um marco para a nossa interface pela boa recepção na academia. 

“Disco & moda: função do rock no mercado cultural” é lançado em livro já no ano seguinte, 

sob o título “Rock nos passos da moda: mídia, consumo x mercado cultural” (1989).  

A análise do autor é fundamentada pela vertente crítica da indústria cultural, dada por 

Theodor Adorno e Max Horkheimer na década de 40, e explica o rock como gênero musical 

cuja gênese está na ruptura — com os padrões de criação dos gêneros musicais e com as 

identidades sociais tradicionais. Da população negra dos EUA e suas expressividades artísticas 

nos anos 30, período de uma realidade ainda mais opressora para esse grupo social, emerge o 

blues, berço dos subgêneros do rock que apareceram depois. O autor desenvolve o argumento 

de que o sistema capitalista se apropria de manifestações contra o próprio capitalismo para gerar 

a massa de consumidores e promover alienação, aproveitando-se de tudo o que desperta 

interesse coletivamente para desvendá-lo como uma fórmula e reproduzindo-o em série para o 

consumo massificado (CORREA, 1989, p.106).   

O autor explica como o espírito de contrariedade, característico da juventude, irrompe 

nas periferias e é assimilado pelos centros da produção cultural, passando por um processo de 
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dissociação dos movimentos originais para se tornarem meros fornecedores de elementos 

estéticos, submetendo o conteúdo contestador à lógica mercadológica. Mesmo que a moda e a 

publicidade não escapem de serem representadas como instrumentos de banalização do teor 

político e contestatório dos movimentos culturais, a pesquisa trouxe uma contribuição valiosa 

para os estudos do consumo, ao tratar a música, o vestuário, as manipulações da aparência e 

todo o conteúdo de imagem da música com importâncias equivalentes para a cultura juvenil. 

Disco e moda são produtos editoriais “associados”, a roupa teria até “[...] mais relação com o 

estilo do rock do que suas próprias letras” (CORREA, 1989, p.101).  

A dificuldade para definir a moda é declarada, já que ainda não se debatia com tanta 

profundidade esse fenômeno que transcende o material e se confunde com o produto cultural: 

a música se confunde com a roupa vestida pelo artista agenciado. Tampouco se compreendia a 

ambiguidade com a qual o sistema de moda conforma um padrão, ao mesmo tempo em que 

expressa rompimento com um padrão anterior, por meio de processos de produção editorial que 

selecionam e organizam em linguagem o argumento político.  

“Enquanto um disco pode ser encarado como produto material, simultaneamente ao fato 

de incorporar em si o que ele próprio vincula, a moda não o pode” (CORREA, 1989, p.37). Os 

estímulos ao consumo se amalgamam. A música se funde ao aparato publicitário, à cadeia de 

produção de vestuário e de difusores culturais, que se estruturam e reestruturam um a partir do 

estímulo do outro, esperando por vendas em larga escala para tirar o máximo proveito deste 

ínterim entre a insurgência de movimentos culturais e a sua serialidade comercial, antes que 

esteja ultrapassado.  

O mercado atua como um vigilante das rupturas culturais com a intenção de administrar 

as tendências de consumo desencadeadas, orientando as divisões do setor para a obtenção de 

um mesmo resultado — o lucro. Não só o bem material deve ser produzido em escala, como 

também o sentido, “[...] pois não só a multiplicação em série dos modelos padronizados como 

também a garantia da uniformidade daquilo que eles querem dizer possibilitaram a 

disseminação de mensagens cada vez mais crescentes entre nós” (CORREA, 1989, p.100).  

Como frisamos desde o capítulo anterior, o mercado, ao capturar as manifestações 

socioculturais para fabricar produtos e vendê-los, corresponde a uma parte do fenômeno social 

da moda, um dos momentos do seu ciclo de vida. Mas o que ocorre antes, quando há apenas 

expressões de algo em comum entre pessoas que se identificam, causando recorrências visuais 

e comportamentais, já é moda; e antes mesmo que esteja na mídia também é comunicação, 

porque é sobre interações sociais. O exemplo que citamos mostra como há muito mais entre os 

shows da Rhodia e a cultura de moda brasileira do que o aumento nas vendas das camisas de 
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fios sintéticos pode contar, assim como acontece entre os ouvintes de rock, que se vestem e se 

aproximam de pautas políticas de forma semelhante aos seus ídolos, mas não resumem a sua 

relação com a música aos itens comprados.  

Sem dúvida, o consumo tem sua faceta de articulação entre os interesses das 

organizações e a expectativa provocada nas pessoas, ao oferecer formas previsíveis de vivenciar 

culturas em que os interesses corporativos — seja na moda, na música, etc. — são sempre os 

intermediários.  

 
Costureiros famosos, cercados de seus estilistas e dos figurinistas das revistas 

de moda, debruçados sobre um argumento colhido ao acaso, têm condições 

de, a partir da tecnologia que lhes é oferecida pelos meios de produção, 

transformar radicalmente a proposta original desse argumento em uma 
imposição do gosto, que passará a ser disseminado pela mídia. Assim, todo o 

aparato da indústria de confecções, que incorpora a tecnologia da tecelagem, 

da indústria de fibras, da fabricação de corantes e dos processos de 
modelagem, passa a estar ao serviço exclusivo dos criadores de moda, 

seguindo-lhes a interpretação que fizeram dos argumentos de origem 

(CORREA, 1989, p.77). 

 

 Porém, o consumo tem outras facetas que passaram a ser investigadas recentemente, 

com a abertura dada a esse tipo de tema por obras como as de Correa. Na esteira de seu trabalho, 

outros pesquisadores propuseram e desenvolveram pesquisas aprofundando e ampliando a 

reflexão para outras vertentes teóricas possíveis na relação entre comunicação, moda e 

consumo. Como professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, iniciando no 

Departamento de Jornalismo e Editoração e, mais tarde, em 1991, sendo professor titular no 

Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, Correa orientou 13 pesquisas que 

envolviam a moda até o ano de 2005, período anterior ao recorte de nosso corpus de análise (9 

mestrados e 4 doutorados). 

 A ECA-USP contava, então, com o pesquisador de maior envolvimento com o tema e, 

assim, despontou como a primeira IES de destaque na pesquisa sobre moda, abrigando 23 das 

62 pesquisas encontradas no campo da Comunicação no período entre 1980 e 2005, produção 

que chamaremos de “Primeiros estudos na interface Comunicação e Moda”. Destacaremos não 

só o legado do trabalho de Correa na ECA-USP, como também comentaremos algumas outras 

pesquisas que semearam as discussões que tratamos pelo campo da Comunicação no país, feitas 

por pesquisadores que vieram a formar os quadros docentes de universidades.  

 Entre as orientações de Correa, abrigadas na linha de pesquisa “Publicidade, moda e 

produção simbólica” do PPGCOM-USP, Ana Maria Peçanha Barreira, que defendeu a tese “O 

espelho de Sorcière: moda, beleza e sedução” (2001) atualmente, é professora pesquisadora na 
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Université Paris Descartes – Sorbonne, onde coordena o “GEMODE - Grupo de Estudos sobre 

a Moda, com o professor Michel Maffesoli”10.  Manon de Salles Ferreira, após concluir a 

dissertação “O desenho e a criação de moda” (2001), continuou sua carreira acadêmica nas 

Artes Cênicas, com doutorado sobre conservação têxtil, atuou nos cursos de moda de 

instituições como FASM, UAM, FAAP, FEBASP e SENAC, e colabora com a Fundação Casa 

de Rui Barbosa, o Museu Histórico Nacional e o Instituto Zuzu Angel.  

 Valéria Brandini de Oliveira já havia defendido seu mestrado sobre rock alternativo na 

ECA-USP, sob a orientação de Waldenyr Caldas, se aproximou do tema da moda na tese 

“Vestindo a rua: Moda, Cultura e Metrópole” (2003) e, desde então, atua como docente e 

pesquisadora em âmbito acadêmico, passando pela USP, pela Universidad de Salamanca, 

FEBASP, Universidad Pontificia Bolivariana e, também, como pesquisadora para o mercado.  

 Monique Vandresen desenvolveu a tese “Do Leia é divertido ao Agora, leia que é sério: 

os percursos do objeto moda no discurso das revistas femininas brasileiras entre 1970 e 2000” 

(2005) unindo a carreira no jornalismo cultural à acadêmica pelo elo das revistas femininas, 

passando a atuar como docente da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), no 

Curso de Bacharelado em Moda, desde 2000.    

 Christiane Paula Godinho Santarelli, escreveu a dissertação “Moda e Processo: um 

estudo sobre o consumo dos jovens moradores da periferia da cidade de São Paulo” (2002), e 

sua atuação como docente prioriza a área da Publicidade. Joaquim Carlos da Silva Barbosa 

realizou a dissertação “Marketing de moda na internet: estudo de casos no segmento de roupas 

de marcas” (1999) e o doutorado também orientado por Corrêa, em 2016, se dedicando à 

docência nas interfaces entre a Administração, o Marketing e a Publicidade.   

 Ainda na ECA-USP, mas sob a orientação de Sandra Maria Ribeiro de Souza, Miriam 

da Costa Manso Moreira de Mendonça fez seu mestrado chamado “O Reflexo no Espelho - O 

vestuário e moda como linguagem artística e simbólica” (1998) já atuando como professora da 

Graduação da UFG, onde está desde 1984. Em 1994, quando apenas cinco graduações em moda 

estavam em funcionamento no país, a professora presidiu a Comissão de Estudos para a 

implantação do Curso de Graduação em Moda da Faculdade de Artes Visuais (FAV) da UFG. 

Na época, ela teve a postura pioneira no Brasil de associar a História da Arte à História da 

Moda, e ampliou sua abordagem sobre o tema no doutoramento em Ciências Sociais, na área 

de Antropologia.  

 
10 Para as referências dos pesquisadores citados, foram consultados seus currículos na Plataforma Lattes do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  
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Ao recordar os momentos de luta pelos cursos de Design, a professora disse ter 

sido marcada por várias frases que ouviu, entre elas a de um ex-aluno que, certa 
vez, ela encontrou trabalhando em um banco. "Pois é professora, meu sonho era 

ser artista, mas eu precisava ganhar o pão de cada dia", reproduziu Miriam. 

Sensibilizada, a professora passou a buscar modos de viabilizar uma carreira 

satisfatória materialmente e gratificante emocionalmente para os estudantes. 
"Por que o caminho artístico não poderia resultar em uma profissão rentável que 

garantisse a subsistência dos que o escolheram?", questionou. Foi assim que os 

cursos de Design começaram a ser pensados, discutidos e planejados no âmbito 
da instituição. "Talvez os tempos estivessem cobrando uma nova trilha a ser 

aberta para aqueles que vieram ao mundo com a esperança de modificá-lo 

esteticamente, acordar emoções e conquistar o aplauso", refletiu em seu 

discurso (UFG.BR...2017). 

 

 Ainda citamos Dario Caldas, que defendeu “O velho e o novo na moda masculina: o 

processo de difusão da inovação no segmento clássico” (1999), orientado por Waldir Ferreira, 

e que se dedicou ao ramo de consultoria em tendências de consumo, fundando o Observatório 

de Sinais (ODES) e publicando livros que são bem recebidos por pesquisadores do campo, 

ensinando em cursos próprios, em pós-graduações em nível de especialização, e em cursos de 

educação corporativa. Todas as teses e dissertações da ECA/USP citadas, até 2004, que se 

constituíram na interface moda, comunicação e consumo, estavam articuladas pelos sentidos de 

coerência teórica dados pela linha de pesquisa “Publicidade, moda e produção simbólica”. 

 A PUC-SP e seu Programa de Comunicação e Semiótica inicia nesse período sua 

contribuição para o tema, surgindo com 13 pesquisas, entre as quais, ressaltamos algumas.  

 A dissertação de Ana Mery Sehbe de Carli, chamada “O Sensacional da Moda” (1999), 

foi orientada por Maria Lucia Santaella Braga na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). De Carli escreveu cinco livros relacionados ao tema desde então, atuou como 

docente dos cursos de moda da Universidade de Caxias do Sul (UCS), entre outros destaques 

como coordenadora de grupos de trabalho e membro de comitê científico no Colóquio de Moda 

e no Congresso Internacional de Moda e Design (CIMODE).  

 Estilista formada pela FASM, Suzana Helena de Avelar Gomes realizou o mestrado “A 

comunicação da moda na era da globalização” (2000) e o doutorado “Moda - entre arte e 

cultura” (2005) também com orientação de Maria Lucia Santaella Braga. É de sua autoria o 

livro “Moda: globalização e novas tecnologias”, sendo pesquisadora e orientadora ativa na 

graduação e no programa de Pós-Graduação em Têxtil e Moda, integrando o corpo docente 

desde 2009.  

 Ainda na PUC-SP, mas sob a orientação de Ana Claudia Mei Alves de Oliveira, Kathia 

Castilho Cunha realizou o mestrado e o doutorado, “Configurações de uma Plástica: Do Corpo 

à Moda” (1998) e “Do Corpo presente à Ausência do Corpo: Moda e Marketing” (2003), 
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respectivamente. Uma grande entusiasta dos estudos acadêmicos sobre moda, Cunha participou 

da fundação da ABEPEM, do Colóquio de Moda, do CIMODE e da revista Dobras. Além disso, 

fundou a editora Estação das Letras e Cores, especializada em publicações sobre Moda, 

Comunicação e Design, que impulsionou a oferta de livros sobre esses temas no país. É autora 

e/ou organizadora de pelo menos 22 livros sobre moda, entre eles, o terceiro mais citado pelos 

pesquisadores brasileiros de acordo com nossa bibliometria, o que será mencionado no item 3.3 

“Tradições semióticas nos estudos brasileiros de moda”. 

  Também orientada por Oliveira, Maria Carolina Garcia defendeu “Moda e identidade 

no cenário contemporâneo brasileiro: uma análise semiótica das coleções de Ronaldo Fraga” 

(2002), seguida de atuação de relevância no campo, com a produção de três livros sobre o tema, 

docência e coordenação de cursos. Também é membro-fundador do Colóquio de Moda, do 

CIMODE e da ABEPEM, e responsável por diversos projetos entre pesquisa acadêmica e 

mercado na interface que investigamos. 

 Somando às orientações de Oliveira na PUC-SP, Cláudia Regina Garcia Vicentini que, 

apesar de ter realizado o doutoramento na área de engenharia, completou o mestrado com a 

pesquisa “Estudo semiótico das lingeries na construção dos regimes de visibilidade da mulher 

brasileira: conceituação do formante matérico” (2005), e integra o corpo docente da graduação 

e do mestrado de Têxtil e Moda desde 2006. Coordena projetos de pesquisa internacionais para 

o desenvolvimento têxtil e da moda, e organizou dois livros publicados.  

 Airton Francisco Embacher defendeu a tese “O ensino da moda na era da informação: 

um estudo das universidades corporativas no setor de varejo de moda” (2002), na PUC-SP 

orientado por Rogério da Costa Santos. Na época, era diretor da área de Comunicação, Artes, 

Design e Moda da UAM, e desde 2005 é o coordenador do MBA em Moda da Faculdade 

SENAC.  

 Para além da ECA-USP e da PUC-SP, outras IES contam com pesquisas marcantes 

neste período.  

 É o caso de Rita de Cássia Maia da Silva que, sob a orientação de Armindo Jorge de 

Carvalho Bião, desenvolveu, no programa de Comunicação e Cultura Contemporânea da 

UFBA, o mestrado “Cor, cosmética e estilo: três discursos da Beleza negra na Salvador 

contemporânea” (1996), e o doutorado “O negro-espetáculo: o bloco afro Ilê-Aiyê na 

ressignificação e recepção da imagem do negro em Salvador” (2003), orientado por Renato da 

Silveira, ambos focados na cultura negra baiana, e que passam por temas do vestuário, da 

aparência e do comportamento relacionados à mídia e ao mercado de consumo. Professora da 
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UFBA no Bacharelado e no Programa de Pós-Graduação em Museologia, ela se estabelece 

como referência na temática da imagem e representação afro-baiana.  

 No mesmo programa da UFBA, Renata Pitombo Cidreira defendeu a dissertação “A 

Sagração da Aparência: Moda e Imprensa” (1997) com orientação de Marcos da Silva Palácios, 

e a tese “Moda e significação: aparência e estilo nas cenas vestimentárias” (2003), orientada 

por Armindo Jorge de Carvalho Bião. Atua como professora de Comunicação Social na 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), liderando o grupo de pesquisa “Corpo 

e Cultura”, já tendo sido vice-presidente do Colóquio de Moda, do qual faz parte do Comitê 

Científico, e publicou seis livros relacionados.   

 “Jornalismo de moda, jornalismo feminino e a obra de Alceu Penna” foi a dissertação 

defendida por Ruth Joffily Bezerra em 2002, na UFRJ, com orientação de Raquel Paiva. Sua 

produção acerca do jornalismo e da produção de moda no Brasil é influente, e desde 1995 

leciona na Universidade Veiga de Almeida, em cursos de graduação e especialização em Moda.  

 Geni Pereira dos Santos passou pelo mestrado em Comunicação da UFPE, com a 

dissertação “A linguagem do vestuário, expressão de culturas: um estudo da produção do 

estilista Eduardo Ferreira” (2003), orientada por Nerivanha Maria Bezerra da Silva, antes de 

doutorar-se em Design na Universidade de Aveiro. Desde 1996, ensina no curso de Graduação 

em Design da UFPE, que tem na moda uma de suas aplicações e especializações. Pesquisa no 

Núcleo de Design e Comunicação.  

 Maria Regina Machado Soares com “A narrativa das jóias e o processo de sua 

comunicação”, foi orientada por Nízia Maria Souza Villaça (parceria que se repete no 

doutorado, em 2009, na UFRJ), e atua na Universidade Veiga de Almeida (UVA), como 

coordenadora da área de Design de Jóias.  

 Na Universidade de Brasília (UnB), Cláudia Maria Busato com “As representações 

culturais do Signo Juventude na mídia” (2002), foi orientada por Luiz Carlos Assis Iasbeck, se 

direcionando para a docência nas áreas de Comunicação Social e Semiótica.  

 Carla Maria Camargo Mendonça com “Moda e estilo de vida no videoclipe de rap” 

(2004), foi orientada por César Guimarães na mesma instituição em que desenvolve o doutorado 

em 2010 (UFMG). Atualmente, é docente do curso de Design de Moda da Universidade 

FUMEC (Fundação Mineira de Educação e Cultura).  

 O que pretendemos ao resgatar algumas pesquisas e nomes dos primeiros estudos na 

interface Comunicação e Moda é demonstrar como a área contribuiu na configuração de um 

campo de pesquisa sobre moda ao longo do tempo, pela atuação de agentes que se formaram 

orientadores, dando continuidade ao tema, ou que abriram espaço para projetos afins dentro de 
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suas linhas de pesquisa, seja no campo da Comunicação ou integrando corpos docentes no 

Design e na Moda. Com isso, damos nomes, datas e lugares para a presença e o crescimento 

deste tema, tornando visíveis sua trajetória e sua vinculação com a Comunicação. Nomes como 

Maria Lucia Santaella Braga, Ana Claudia Mei Alves de Oliveira e Nízia Maria Souza Villaça 

aparecerão adiante, pois orientaram trabalhos sobre moda com frequência no período que 

analisaremos (2006-2018).   

 Observando o perfil das pesquisas destacadas verificamos um conjunto eclético de 

objetos. À semelhança da comunicação, a moda não tem objeto específico, o que a permite 

formar interfaces com outras disciplinas e campos do saber. Em ambos os casos, os conceitos 

e autores canônicos também advêm de outras áreas, como da História ou da Linguística. Isso 

não significa a subordinação às ciências mais tradicionais e estabelecidas, mas faz das interfaces 

espaços de diálogo de saberes, de contribuição entre áreas. Para isso, dependemos de 

investigações epistemológicas, com proposições teóricas e empíricas, que conduzam o campo 

adiante, ao invés de prolongar a condição de objeto sem tradição, sem conteúdo próprio, como 

argumenta Dilermando Gadelha de Vasconcelos Neto (2016), premissas com as quais nos 

alinhamos.  

 Em sua dissertação "Pensar a Comunicação, repensar a Moda" (2016) Vasconcelos Neto 

já expunha a carência e a preocupação em desenvolver epistemologicamente o tema, 

relacionando as diferentes abordagens sobre moda como possibilidades de apreender o 

conceito, mas não como definições encerradas, para serem adotadas sem questionamentos, ou 

seja, “fagocitando” os fenômenos da moda como objetos da comunicação (2016, p.17). O autor 

propõe uma visada relacional, indo além da transmissibilidade de sentidos, possibilitando 

mudanças de ponto de vista da comunicação sobre o assunto e a propensão em apreender a 

moda apenas pelos produtos midiáticos.  

 O nosso olhar se dá pela lente dos estudos do consumo, propondo uma interface no 

trinômio comunicação, moda e consumo. Partimos do princípio que falar de moda é sempre, de 

uma forma ou de outra, falar de fenômenos do consumo específicos das sociedades modernas. 

E na comunicação se delineia um subcampo disposto a pensar o consumo pelas suas outras 

facetas, que não as da tradição da Teoria Crítica, que considera a fruição de seus fenômenos 

“[...] alienante e empobrecedora do ideário dos indivíduos, subjugando-os aos interesses das 

indústrias produtoras das mercadorias e empresas prestadoras de serviço [...]”, imbuída apenas 

de ideologia econômica (TRINDADE, 2012, p.44). O consumo é econômico, mas também é 

cultural. 
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 A comunicação é o campo que tem abrigado as linhas de pesquisa dos consumos de 

forma já legitimada em suas instituições, nas revistas, eventos, grupos e programas de pós-

graduação. De acordo com Eneus Trindade, há a ascensão da temática entre os pesquisadores 

pelos registros de congressos: 

 

Intercom, no Núcleo de Pesquisa em Publicidade e Propaganda, nos eventos do 
Pró-Pesq PP – Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e 

Propaganda, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Publicidade (ABP2) 

e no Comunicon da ESPM, todos abordando questões da comunicação e 

consumo, e soma-se a essa ascensão temática, o registro, desde 2015, da criação 
do Grupo de trabalho Consumos e Processos de Comunicação na Compós 

(TRINDADE, 2017, p.58).  

 

 Além desses indicadores podemos citar programas e linhas de pesquisa com seus 

respectivos periódicos: PPG em Comunicação e Consumo da ESPM-SP, a Linha de Pesquisa 

intitulada Processos Comunicacionais: tecnologias, produção e consumos do PPGCOM/USP; 

e os respectivos “[...] periódicos da área de comunicação, que tratam do tema, a saber: 

Comunicação, Mídia e Consumo, da ESPM (Qualis B1) e Signos do Consumo do 

PPGCOM/USP (Qualis B2)” (TRINDADE, 2017, p.59). 

 E não é fortuito que a moda tenha sido percebida pelos pesquisadores da comunicação 

nos fenômenos do consumo durante a década de 80. Assim como o surgimento das primeiras 

escolas, isso reflete interesses do campo mercadológico conforme seus fenômenos se tornam 

mais próximos da nossa realidade, portanto mais presentes e provocando questionamentos. Essa 

década prenunciava o tempo de democratização da vida pública e, decorrente da larga produção 

de algodão, o Brasil assiste o mercado de jeans se tornar um marco cultural, em que a 

publicidade e o marketing se encarregavam da construção dos desejos, tornando hegemônica a 

moda jovem (PRADO; BRAGA, 2011, p.405).  

 Se a Alta-Costura e seus signos de classe marcaram a moda francesa, e o prêt-à-porter 

retificava os discursos de democratização do consumo dos EUA, é cabível dizer que a moda 

brasileira se consolida, de fato, pelas representações da juventude — da cultura e da beleza 

jovens. 

 Se multiplicam pelo país as feiras setoriais inspiradas no modelo da Fenit; os grupos de 

moda formados por designers e estilistas em busca de equilibrarem estilo e viabilidade 

empresarial; as modelos profissionais, como Luiza Brunet e Xuxa Meneghel, entre outras, que 

inauguram o agenciamento da “beleza brasileira” para o mercado internacional; os movimentos 

jovens como o Punk, o Gótico, e o New Wave, em sintonia com o lançamento do festival Rock 

in Rio (1985); as telenovelas alinhadas com o mercado de vestuário pelo merchandising, após 
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o sucesso da marca de jeans Staroup em Dancin’Days (1978); os shopping centers; as revistas 

de moda (a franquia Brasileira da Revista Vogue é lançada em 1975, a da Revista Elle, em 

1988); as grifes locais, fortalecidas pelo mercado de jeans, como a Zoomp e a Forum (PRADO; 

BRAGA, 2011).  

 Cada um desses apontamentos, aqui feitos muito brevemente, são fragmentos das várias 

histórias que a moda no Brasil já acumula. Apesar das intermitências nas condições econômicas 

para a indústria e o mercado, no âmbito sociocultural temos um fenômeno amplo e potente para 

desvendar a produção de sentidos pelo consumo na nossa própria realidade, extrapolando as 

referências francesas e estadunidenses que frisamos como discursos hegemônicos da moda.  

 

O consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de 

sentidos: lugar de uma luta que não só se restringe à posse dos objetos, pois 
passa ainda mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos quais 

se inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas 

competências culturais (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.302).   

 

 Os anos 1990 e a passagem para os anos 2000 são o período em que a moda, enfim, se 

institucionaliza no Brasil, demarcando com maior clareza o funcionamento de seu campo. Entre 

as justificativas para essa afirmação, destacamos a institucionalização do calendário de moda 

no país, tida como um dos principais condicionantes do campo social da moda, e da expansão 

dos cursos profissionalizantes, da educação superior e da pesquisa, pois a ciência não é 

desinteressada, é produzida e requisitada por outros campos (BOURDIEU, 1983a, p.123).  

 A primeira geração de estilistas e profissionais formados em escolas de moda no Brasil 

chega ao mercado, em que a cadeia de confecção está mais estruturada e, lentamente, se 

desvencilha da tradição da cópia e imitação dos estrangeirismos, embora a tensão entre a moda 

hegemônica e a busca pelo estilo brasileiro — ou estilos brasileiros, visto que o plural seja mais 

adequado — é presente e movimenta o campo. 

 

A maior parte dos estilistas que se projetou na moda nacional na primeira 

década do século XXI iniciou carreira — não por acaso — em eventos da cena 

clubber, como nos desfiles realizados em boates ou nas feiras alternativas de 
moda — Mercado Mundo Mix (São Paulo e outras cidades), Babilônia Feira 

Hype (Rio) ou Rio Moda Hype, etc. Na mesma balada, ganharam corpo as 

semanas de moda — a começar pela Semana de Estilo Leslie (Rio, 1992), 
seguida pelo Phytoervas Fashion (São Paulo, 1994), continuando com: Semana 

Barra Shopping de Estilo (Rio, 1996), Morumbi-Fashion Brasil (São Paulo, 

1996), Semana de Moda/Casa de Criadores (São Paulo, 1997), São Paulo 
Fashion Week (2001), Fashion Rio (2002) e Rio Summer (2008). Todos foram 

eventos que se sobrepuseram às antigas feiras industriais (Fenit, Fenatec, etc) 

no lançamento sazonal da moda feita no Brasil (PRADO; BRAGA, 2011, 

p.538) 
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 “A organização de um calendário brasileiro — São Paulo Fashion Week (SPFW), 

iniciada em meados dos anos 1990 — é uma das consequências da sujeição aos protocolos 

midiáticos” (SCHMITZ, 2018, p.20). Antes, o que existia era um sistema de apresentações 

estritamente comerciais, fechadas em showrooms de marcas, que reuniam poucos profissionais 

da imprensa, modelos e compradores. Até que todas as grifes tivessem apresentado suas 

coleções individualmente, meses se passavam, tornando a cobertura midiática dessas 

apresentações lenta. De uma demanda do campo midiático, o campo da moda conforma uma 

instituição que responde aos interesses que compartilham: reverberar seus discursos nos 

veículos de comunicação e, atualmente, nas redes sociais.  

 Definimos então o foco que daremos à moda: pela noção de campo, pelas situações e 

condições do cenário nacional e pelo recorte da produção oriunda dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação, em que, apesar de referida como tema novo, assumimos que a 

moda conta com capital científico razoável, o que permite apontar tendências para a 

continuidade e amadurecimento de sua presença na pesquisa científica. Os estudos do consumo 

se mostram como interface pertinente para essa continuidade, pois partem de autores e obras 

semelhantes nas ciências sociais, se reencontrando na pesquisa circunscrita na comunicação, 

como exposto a seguir. 

 

2.3. Os Estudos do Consumo e a proposta de uma interface  

 

A trajetória da moda como fenômeno social e objeto do pensamento é inseparável da 

trajetória do consumo nas sociedades modernizadas, o que pode ser constatado em autores 

canônicos das Ciências Humanas e Sociais que se dedicaram a essas temáticas. A obra de 

Thorstein Veblen, uma das precursoras a tratar das classes ociosas no contexto de fim do século 

XIX, repercutiu a noção de consumo conspícuo, diferenciando o consumo das fases predatórias 

da humanidade dos sentidos do consumo que são observados após a fase industrial. O consumo 

conspícuo é aquele que, além da função imediata de satisfazer necessidades, cumpre funções 

de exibição social — trata-se de um consumo que circula socialmente (VEBLEN, 1983 [1899], 

p.35).  

Essa relação entre moda e consumo feita por autores das Ciências Humanas foi ampliada 

e fartamente discutida na dissertação de mestrado “A cultura de consumo nos blogs de moda: 

representações, participação e vínculos” (CARVALHO, 2015), que precedeu esta tese.  
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Aqui, propomos que a interface entre Comunicação e Moda deve ser alargada para um 

trinômio: comunicação, moda e consumo. Os dois argumentos que desenvolvemos para 

defender nossa proposta de interface são: (i) se referir à moda implica, necessariamente, em 

estudar o consumo; (ii) o consumo se realiza na produção de sentidos e nas práticas, 

atravessados por mediações comunicacionais.   

A relação entre as áreas de Comunicação e Consumo tem sido tratada com crescente 

ênfase nos últimos anos, percorrendo grande diversidade de temáticas e objetos e criando “[...] 

espaço para um diálogo frutífero quer seja o consumo entendido em sua dimensão 

mercadológica — e, muito especialmente, publicitária — como também os consumos 

midiáticos e cultural” (PERES-NETO, 2017, P.14). Espaço esse “[...] nítido de interface, em 

que um determinado âmbito de conhecimentos se faz na confluência de duas ou mais disciplinas 

estabelecidas” (BRAGA, 2011, p. 63).  

Para explorar a comunicação em convergência com o consumo, Luiz Peres Neto (2017) 

adotou a bibliometria de teses e dissertações e analisou pesquisas defendidas até 2012. O seu 

intuito era demonstrar as inter-relações nas dimensões teórica e empírica, relatando as 

dispersões de temas e de enfoques teórico-metodológicos, o que resultou em pistas sobre as 

“[...] equações entre paradigmas, escolas e pressupostos epistemológicos [...]” presentes no 

corpus coletado (p.18).   

Entre os resultados apresentados por Peres-Neto, e nos quais buscamos referências para 

nossa própria pesquisa, estavam 79 trabalhos que indexaram comunicação e consumo nos seus 

resumos, sendo esse o critério de seleção. Ao analisar as recorrências temáticas, o autor revela 

que o tema Publicidade detém 24% das pesquisas; Representações Sociais, 8%; Jornalismo, 

7%; Televisão, 6%; e Comunicação Mercadológica, 5%. Entre as outras 19 classificações 

temáticas com porcentagens menores, não estava o termo moda. A etiquetagem dos trabalhos 

por temas foi atribuída pelo autor, que pode não ter considerado moda uma classificação 

oportuna e pertencente ao composto Comunicação e Consumo.  

Sua pesquisa nos interessa, especialmente, por trazer o panorama geral dos estudos do 

consumo na comunicação até 2012 e pelos apontamentos sobre as influências teóricas. As 

Teorias da Comunicação encapam um aglomerado de propostas de organização do campo, 

agrupando autores e enfoques, primeiramente de outras áreas, no esforço de montar um cenário 

epistêmico próprio.  

Para Luiz Mauro Sá Martino (2015), de acordo com a vasta literatura sobre Teorias da 

Comunicação disponível:  
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(...) entre 1969 e 2011, são pontuados três momentos nos quais, sugere-se, é 

possível verificar uma alteração nos critérios a respeito do que é ‘Teoria da 
Comunicação’: (a) as indefinições teóricas nos momentos de constituição da 

área, nos anos 1960 e início dos anos 1970; (b) a classificação por ‘escolas’ a 

partir dos anos 1990; (c) as buscas epistemológicas para a constituição de teorias 

nos anos 2000 (MARTINO, 2015, p.106).   

 

Martino prossegue relatando que os primeiros trabalhos teóricos estão na Sociologia, 

onde o espaço da comunicação foi visto como dedicado à formação e atuação profissional, e 

não epistemologicamente. Posteriormente, a trajetória da comunicação é marcada por 

descontinuidades, com diversos autores explorando vinculações de teorias em busca da sua 

própria, mas, ainda importando “[...] construtos teóricos de outras áreas, aos quais caberia 

encontrar uma ‘aplicação’ – usa-se, aqui, a palavra específica” (MARTINO, 2015, p.115).  

Por questão de escopo, não nos estenderemos por todas as tradições teóricas 

consagradas, mas nos concentraremos na insurgência dos Estudos do Consumo como vertente 

mais recente, em disputa, para atar os nós entre as áreas que compõem nossa interface. As 

trajetórias epistemológicas do trinômio que estudamos têm diversos pontos em comum: a busca 

por autonomia, enquanto se beneficiam de trocas disciplinares; os objetos de pesquisa difusos 

e indefinidos; e, muitas vezes, os mesmos cânones teóricos, compartilhando das “teorias 

consagradas em outras disciplinas científicas” para sustentar o próprio progresso no campo 

(SIGNATES, 2013, p.19).    

Luiz Signates (2013) sugere que no trânsito de conceitos entre disciplinas e na definição 

do que é uma área e sua respectiva teoria, há de se observar os limites e as sanções para a 

aplicação de um mesmo construto em campos díspares, sem restringir a circulação conceitual 

entre áreas; tal restrição empobrece a ciência. Os conflitos epistemológicos fazem parte das 

políticas do campo científico, confrontando a legitimidade das teorias já consagradas com as 

teorias emergentes e a possibilidade de abrir novas perspectivas (BOURDIEU, 1983a, p.124). 

Maria Aparecida Baccega alertava para o fato de que “[...] os estudos do consumo 

ficaram comprometidos com o estereótipo, que coloca consumismo no lugar de consumo, pela 

ausência de críticas consistentes e que contemplem a complexidade do consumo” (2014, p.60). 

Problemáticas como o acúmulo de riqueza, o ócio moralmente condenável, o supérfluo, a 

tendência reprovável à ostentação, corriqueiramente associadas ao consumo, quando refletidas 

pelo olhar comunicacional, desvelam questões delicadas da nossa realidade. O consumismo 

denota um sintoma do excesso, com sentidos negativos do dispêndio e do supérfluo. Mas 

consumo, em si, é constituinte da cultura humana, e refere-se a um largo leque de sentidos e 

atividades cotidianas.   
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Não se trata de denunciar de antemão o consumo, sem entender os sentidos e as práticas 

socioculturais que ele produz de fato, pois “[...] cada cultura corta suas fatias de realidade moral 

de maneira diferente e distribui aprovação ou desaprovação” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 

2006, p.64). Nas sociedades ocidentais, o consumo foi percebido ora como “supérfluo, 

ostentatório e conspícuo”, ora como “falta ou carência”, enquanto entre esses extremos há um 

universo material e de reproduções físicas e sociais (BARBOSA, CAMPBELL, 2006, p.21). 

O consumo recorrentemente aparece como uma questão extrínseca à ciência, um 

interesse do mercado com o qual os teóricos lidavam de forma indireta, como consequência 

abjeta do mundo da produção. Se concentrar em problemas considerados “mais importantes” 

tende a trazer mais “lucro” científico e mais reconhecimento entre os pares do que os objetos 

menos prestigiados. Por isso, a entrada do consumo no campo acadêmico da comunicação se 

deu por tensões motivadas pela ausência de consensos e de reconhecimento.  

Baccega (2014) defendia que “comunicação e consumo formam um todo indivisível e 

interdependente, estando juntos na mídia em geral e/ou na comunicação interpessoal” (p.53), 

nas diversas situações culturais, na publicidade, em eventos de lazer e nas atividades cotidianas. 

Para ela, as faces material e simbólica dos bens são inseparáveis, e circulam e são divulgados 

para que sejam inteligíveis.  

A autora apresenta o consumo em três âmbitos dentro do campo da comunicação: (i) o 

consumo como um código capaz de se comunicar com os sujeitos por ter uma linguagem que é 

possível identificar e compreender; (ii) a difusão de produtos e serviços, apresentados como 

necessidades nas várias esferas e revelados como índices de classificação social; (iii) a 

importância que a publicidade assume em nossa época, também chamada era da publicidade 

devido à transformação das coisas e sentimentos em mercadoria e sua estetização (BACCEGA, 

2014, p.54).  

A predominância da publicidade nos temas dos estudos do consumo na comunicação é 

associada a essa visão da classificação social e da mercadorização. Mas o debate continuou a 

avançar desde essas primeiras contribuições, e podemos contrastar as diferentes abordagens em 

nossa discussão.  

Entre os autores pioneiros, Everardo Rocha inaugura no Brasil “[...] a pesquisa em 

comunicação e consumo partindo precisamente do campo publicitário [...]” para depois se 

alastrar por objetos da agenda da pesquisa de comunicação contemporânea (PERES-NETO, 

2017, p.26). Ele aproximou a antropologia do consumo quando afirmou que cada anúncio, à 

sua maneira, é a denúncia de uma carência da vida real e o que nele sobra reflete aquilo que, 

cada vez mais, falta em equilíbrio e bem-viver (1985, p.26).  
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O consumo de anúncios não se confunde com o consumo de produtos, já que no primeiro 

o que menos se consome é o produto: em cada anúncio vendem-se estilos de vida, sensações, 

emoções, visões de mundo, relações humanas, sistemas de classificação e hierarquias, em 

quantidades significativamente maiores do que geladeiras e cigarros. “Um produto vende-se 

para quem pode comprar, um anúncio distribui-se indistintamente” (1985, p.27).  

Pela descrição etnográfica, o antropólogo observa que nossas sociedades industriais-

modernas-capitalistas refletem e explicitam características culturais tanto quanto qualquer outra 

e, para isso, interpreta não o discurso da publicidade em si, e sim o discurso acerca da 

publicidade, decodificado por informantes.  

A publicidade é posta entre as esferas da produção e do consumo, mediatizando as duas 

localidades, recriando a imagem de cada produto pela atribuição de identidade na forma como 

os particulariza e os prepara para uma existência que não é mais marcada pelas relações de 

produção, mas sim pelas marcas do mundo dentro do anúncio, onde o “produto vive em meio 

a relações humanas, simbólicas e sociais que caracterizam o consumo” (ROCHA, 1985, p.62).  

Ainda na perspectiva do autor, a publicidade é como o motor da compra, momento em 

que se cala o produto e se fala do bem do consumo e um “produto calado em sua história social 

se transforma num objeto imerso em fábulas e imagens” (ROCHA, 1985, p.67). Assim, o 

domínio do consumo é o ponto de encontro entre pessoas e objetos onde um nomeia e define o 

outro, e quando algumas das mais humanas das práticas se realizam, extrapolando a ideia de 

índice de classificação social para dar espaço a percepções mais subjetivas:  

 

A constante determinação de valores de uso faz de um tipo de produto genérico 
uma idiossincrasia. Da construção, o lar. Do vinho, a cerimônia. Da roupa, a 

identidade. Da comida, a refeição. Um processo social permanente de seres 

humanos definindo-se num espelho de objetos e a estes num espelho de 
humanos (ROCHA, 1985, p.68).  

 

Um dos fundamentos para a visada antropológica de Rocha sobre o cotidiano e o que as 

pessoas fazem pelo consumo — e não apenas o que as organizações expressam em sua 

comunicação mercadológica — é a obra “O Mundo dos bens: para uma antropologia do 

consumo” (2006 [1979]), de Mary Douglas e Baron Isherwood. 

Os autores apresentam uma concepção antropológica e cultural para criticar o 

reducionismo com que o consumo e a vida material costumam ser tratados pela visão 

economicista, sustentando que toda a vida material tem valor simbólico, e a função essencial 

do consumo é a sua capacidade de dar sentido. Ensaio pioneiro, elabora as bases teóricas para 

uma antropologia do consumo a partir do contexto inglês, que desloca o foco do eurocentrismo 
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industrializado, urbanizado e moderno para alegar que toda sociedade experimenta o consumo, 

estabelecendo uma ponte entre a economia e a antropologia. Nele, o senso comum que coloca 

a produção como um sacrifício que nos engrandece e o consumo como um prazer que nos 

condena é questionado veementemente.   

Para os autores, o consumo é um código em que os bens são necessários e neutros, 

porém, atribuídos de significados pela cultura de massa, especialmente pela publicidade, com 

finalidades sociais que podem construir “cercas ou pontes” entre as pessoas. “Dizer de um 

objeto que ele está apto para o consumo é o mesmo que dizer que o objeto está apto a circular 

como marcador de conjuntos particulares de papéis sociais” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 

2006, p.41).  

Os bens funcionariam como sistemas de informação, um sistema vivo, que demanda 

uma abordagem onde o consumo se paralelize com a produção, para serem entendidos como 

etapas de um mesmo processo (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.48). Isso porque 

abordagens hedonistas (focadas apenas no consumo pelo prazer), naturalistas (que condenam o 

consumo como dispêndio de recursos) e moralistas (que reduzem o consumo à frivolidade) não 

dão conta de explicá-lo em sua complexidade, assim como a visão econômica (que analisa as 

escolhas como baseadas apenas na racionalidade do dinheiro ou na “inveja” entre classes) 

também possui fraquezas na explicação do porquê as pessoas consomem o que consomem.  

O uso dos bens comunica, estabelece e mantém relações sociais, como meio não verbal 

para a capacidade humana de criar, dando vida a uma cultura material do consumo, a um sistema 

em que “[...] o significado está na relação entre todos os bens, assim como a música não é 

apenas uma nota” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.121).  

No mundo industrializado a vida humana ficou mais complicada, e deve-se estar atento 

às finas sutilezas das mudanças e divergências. Isto é, os bens são a ponta do iceberg, sobre 

uma vastidão de nomes, relações, conflitos e disparidades sociais, estruturais, tecnológicas e 

cognitivas.  “Em si mesmo, não ter um carro não significa nada, mas não ter um carro (conexão 

tecnológica), nem telefone (conexão social), nem conta bancária (conexão de informação) é 

sinal de um padrão de consumo de pequena escala” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.257). 

Nesse mundo mais complicado, as tecnologias são incluídas no cotidiano por padrões 

de periodicidade e de frequência de consumo: como usar porcelana todos os dias ou apenas em 

eventos especiais, ou como pessoas mais envolvidas em afazeres domésticos acabam dispondo 

de pouco tempo para se informar sobre inovações e sobre etiquetas e modos de ser da vida 

pública; ou ainda como as limitações à vida social restringem, também, a relação com os bens, 
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como no caso das “mulheres de Ibadan”11 que, recolhidas ao espaço doméstico, desenvolveram 

o gosto por colecionar certo tipo específico de panelas. “Se tivessem uma vida social mais rica, 

é plausível que viessem a querer outras coisas além de panelas” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 

2006, p.207).  

 Os fenômenos do consumo são “elusivos e ambíguos”, de acordo com Lívia Barbosa e 

Colin Campbell (2006). Os antropólogos expõem como essa ambiguidade requer “ênfase 

simultânea nos sentidos negativo e positivo do consumo”, tanto quando vistos pela academia 

como também nas nossas experiências individuais como consumidores no dia a dia 

(BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p.22). Ao tratar do consumo lidamos com aspectos não só 

relacionados ao seu sentido de esgotamento material da sociedade e do meio ambiente, mas, na 

mesma medida, com aspectos produtivos, criativos e de grande significado cultural.  

 
Existem várias outras fontes provedoras de serviços e produtos que não são 

consideradas pela maioria dos estudiosos da área como da esfera do consumo, 

mas que são absolutamente fundamentais nesse processo. Por exemplo, o 

Estado, enquanto instituição e entidade política, prevê um conjunto de serviços, 
tecnicamente chamados de serviços de “consumo coletivo”, que são pouco 

estudados por antropólogos e sociólogos dedicados ao fenômeno urbano. O 

universo doméstico é outra esfera provedora de uma série de serviços que 
associamos, em geral, não com consumo ou com sociedade do consumo, mas 

com amor, afeto, laços familiares, trabalho doméstico feminino, entre outros 

(BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p.25).   

 

Por moda e consumo em “interface com a comunicação”, entende-se a contribuição 

entre esses três universos disciplinares sem que se perca a perspectiva comunicacional do 

processo investigado. Mostramos que a abertura da comunicação para a antropologia ressaltou 

aspectos do consumo até então inexplorados pelo bias produtivista das ciências sociais, que se 

voltava apenas para o complexo institucional da produção de riqueza e para a estratificação 

social que, embora devam ser admitidos e reconhecidos, não atentavam para os fenômenos do 

comércio e do consumo, tão relevantes quanto (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p.33).  

Em prefácio para Everardo Rocha, Roberto DaMatta chamou a atenção para a constante 

separação entre produção e consumo: “[...] não é certamente, por acaso que falamos em 

‘revolução industrial’ como algo sério e positivo e em ‘sociedade de consumo’ como algo 

pejorativo e quase sempre negativo” (1985, p.14).  

  Nessa direção, o trabalho do antropólogo Grant McCracken (2003 [1988]) nos concede 

argumentação para fincar o tripé da interface investigada: o modelo de transmissão de 

 
11 Cidade da Nigéria, na qual Mary Douglas realizou etnografias que acabaram por respaldar suas ideias na obra 

citada.  
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significados culturais pelo consumo sugerido por ele destaca tanto a publicidade quanto a moda 

como sistemas responsáveis pela movimentação entre os bens de consumo e os indivíduos. Na 

verdade, coloca publicidade e moda em posições correlatas.  

 A movimentação se dá, de acordo com o autor, de forma estruturada por categorias e 

princípios culturais transubstanciados em objetos materiais pelos instrumentos da moda e da 

publicidade, com os quais os indivíduos consumidores interagem por rituais de posse, troca, 

arrumação e despojamento — ou seja, práticas e usos além da compra e venda — defendendo 

as contribuições do consumo no entendimento da cultura.  

 Sua interpelação da cultura e do consumo se dá sobre pilares históricos, remetendo ao 

século XVI para reforçar que as transformações do Ocidente se deram não só pelas Revoluções 

Industriais, mas pelas Revoluções do Consumo, percorrendo vários séculos de profunda 

mudança social, econômica e cultural, e nos pondo a par de alguns eventos iniciais dessa 

revolução, “[...] como o entusiasmo selvagem com o qual o consumidor inglês acolheu a chita 

barata e a musselinas importadas da Índia nos anos 1690” (MCCRACKEN, 2003, p.23).  

 Havia a circulação de “novidades” na Inglaterra Elisabetana e em outras partes da 

Europa muito antes da administração dos movimentos do gosto que a Alta-Costura estabelece 

na França, nosso ponto de referência inicial. A percepção do novo pelas coisas que chegavam 

“de fora” precedeu a percepção do novo pelas coisas ofertadas pela indústria.   

 O sentido de “novo” pela moda se forja em oposição ao que o autor nos explica como 

“efeito pátina”. Pátina se define pelas marcas da passagem do tempo em objetos, como o 

lascado nos móveis ou o oxidado das joias, que expressavam a propriedade simbólica do status 

pois provavam a autenticidade e a longevidade da posição da família, significavam tradição em 

vez de aspiração emergente. O sistema de moda eclipsou esses valores ao aumentar o ritmo das 

mudanças estilísticas de décadas para anos e estações, fazendo das condições financeiras de 

adquirir uma inovação um novo referencial de status, o que deu início a comportamentos de 

imitação e de simulação de pertencimento às camadas mais elitistas da sociedade pela aparência 

e pela posse de novos bens.  

 A teorização do consumo de McCracken enfatiza o vestuário como mídia expressiva 

para explanar dois conceitos principais de seu trabalho: as categorias culturais e os princípios 

culturais. As categorias culturais são as estruturas de significados, as discriminações das 

pessoas, como idade, classe e gênero, passando pelo tempo, o espaço e a atividade exercida na 

sociedade, que o autor chama de sistemas conceituais de diferença e representações. Os 

princípios culturais são os temas e as “ideias norteadoras e bases reais ou imaginárias” que 

organizam os aspectos da vida social, menos explícitos que as categorias. “Se as categorias 
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culturais são o resultado da segmentação do mundo pela cultura em parcelas discretas, os 

princípios culturais são as ideias através das quais essa segmentação é performatizada” 

(MCCRACKEN, 2003, p.105).   

Objetivamente, a publicidade e a moda são descritas como sistemas de muitas 

semelhanças: são métodos de transferência de significado do mundo culturalmente constituído, 

criando representações para associá-las aos bens. Estão envolvidos nesse processo o imenso 

corpo de profissionais especializados e hierarquizados, engajados em selecionar na rede de 

categorias e princípios culturais as propriedades que atribuirão para o objeto de consumo, a fim 

de formar um todo harmonioso que seja decodificado pelas pessoas.  

“Cabe ao espectador/leitor perceber esta similaridade e efetuar a transferência de 

propriedades significativas. O espectador/leitor é, nesta medida, um participante essencial no 

processo de transferência de significado” (MCCRACKEN, 2003, p.109). Ou seja, por mais que 

agências de publicidade, pesquisadores de tendências, jornalistas e editores, profissionais do 

marketing e outras frentes empresariais que atuam nessa ordenação da cultura trabalhem com 

esse intuito, se as pessoas não entenderem as representações e os significados transmitidos para 

os bens, o processo não se realiza.  

As pessoas interagem com esses significados em seus rituais de consumo, seja nas buscas, 

nas trocas, nas arrumações, nos usos e reúsos, enfim, em todas as ações significativas de 

consumo.  

As diferenças encontradas pelo antropólogo entre publicidade e moda dialogam com 

diversos momentos deste quadro teórico: o processo do sistema da moda dispõe de “mais fontes 

de significados”, as quais o autor organiza em três. Em primeiro lugar, e o mais próximo da 

publicidade, a mídia, que por meio de jornais e revistas (e atualmente, pelas redes digitais) 

representa novos estilos associados ao vestuário, ao mobiliário, às viagens, e inúmeros bens e 

experiências consumíveis.  

Em segundo lugar, a capacidade que grupos sociais específicos têm, como “líderes de 

opinião”, de inventar e reinventar significados que tendem a ser imitados pelo restante da 

sociedade. Atualmente, a origem desses grupos é imprecisa: se no passado eram constituídos 

pela elite social, não que esta tenha perdido sua influência, hoje observamos grupos modulados 

por outras coordenadas culturais, principalmente as midiáticas. Por fim, a moda consegue, ao 

assimilar movimentos das margens da sociedade, reformar radicalmente os significados 

culturais, criando representações positivas do que já foi tido como impensável para as elites 

sociais — sendo os exemplos mais recorrentes, os hippies e os punks (MCCRACKEN, 2003, 

p.110-111).     
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Mas, a principal diferença — e aquela que faz da moda, para muitos, um assunto dúbio 

enquanto comunicação — é que nesse sistema se encontram duas categorias de “agentes 

intermediários”: uma delas se ocupa das tarefas de observar e difundir informações de moda, 

desencorajando ou encorajando os gostos de acordo com movimentos do mercado, como já 

descrevemos. A outra se encarrega, de fato, de produzir bens: os designers, estilistas, 

costureiros, entre outros, produzem, literalmente, coisas, propriedades físicas imbuídas de 

propriedades simbólicas (MCCRACKEN, 2003).  

E isso nos permite ressaltar que essas coisas produzidas pela moda não são apenas objetos 

de consumo efêmero e desimportante, mais do que isso elas são fruto do trabalho de muitos 

intermediários em um sistema complexo. Quando a produção massiva foi incentivada, alegando 

que esse era um fator de progresso, incentivou-se também que o consumo acompanhasse esse 

passo (PEREZ, 2020, E-book posição 390).  

E essas “coisas” criadas não são inertes. Também da área da Antropologia, Daniel Miller 

sustenta que os objetos que nos cercam são configuradores da nossa vida social e psíquica, e 

amplia o lastro do vestuário ao ser e estar no mundo em dado tempo, lugar e condições.  

 
O problema de ver o vestuário como superfície que representa ou deixa de 

representar o cerne interior do verdadeiro ser é que tendemos a considerar 

superficiais as pessoas que levam a roupa a sério. Antes do feminismo, 

caricaturas de jornal tinham poucos escrúpulos em mostrar que as mulheres 
eram superficiais, retratando meramente seu desejo de comprar sapatos e 

vestidos. Rapazes negros eram superficiais porque queriam tênis caros, que 

supostamente não tinham condições de comprar (MILLER, 2013, p.23).   

 

Pelo cotidiano, a moda é sempre a combinação de elementos da individualidade e da 

sociabilidade, que extrai suas referências de múltiplas fontes, e não apenas das instituições 

legítimas de moda e seus desfiles, uma combinação plena de ambiguidades e de diálogos entre 

extremos. Em “Trecos, Troços e Coisas” (2013), Miller se engaja em uma incitadora análise 

sobre superficialidade e profundidade do que é ser humano, por meio da observação de culturas 

tão díspares quanto as de Trinidad, Índia e Inglaterra, suas relações materiais e como “coisas 

tais como roupas não chegam a representar pessoas, mas a constituí-las”, o que é, no fim das 

contas, o que indagamos ao investigar a moda e, consequentemente, o consumo (2013, p.37).  

A moda não é algo dado pelos seus centros difusores: apreendida na realidade cotidiana, 

trata-se de um fenômeno vívido, que expressa o específico e o generalizante continuamente, 

exteriorizando dualidades da vida social de cada indivíduo. E é indissociável do consumo 

porque se realiza por suas práticas.  
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Como ressaltamos, a antropologia contribuiu sobremaneira para a desmistificação desse 

universo de pesquisa nas últimas cinco décadas, impulsionando os Estudos do Consumo na área 

da Comunicação, pois é nessa área que toda a complexidade que descrevemos neste capítulo 

pode ser abarcada. 

 A comunicação é, por natureza, “organizativa do comum humano, um comum de forças 

vivas que podem ser apreendidas como palavras, gestos, sinais ou acolhidas como informação 

e suscetíveis de avaliações quantitativas” (SODRÉ, 2014, p.16). Entre os autores 

contemporâneos que pensam o consumo na comunicação, Muniz Sodré também retoma a 

gênese do campo comunicacional pelos teóricos da sociologia, antropologia e economia, em 

meio aos choques teóricos, para preconizar que “capitalismo financeiro e comunicação 

constituem, hoje, no mundo globalizado, um par indissolúvel” e que o capitalismo 

contemporâneo é, ao mesmo tempo, “financeiro e midiático” (SODRÉ, 2014, p.55).  

Para o autor, a comunicação deve se desenvolver na direção de uma “ciência do 

comum”, excedendo sua gênese sociológica e adquirindo tônica própria. “O comum é sentido 

antes de ser pensado ou expressado, portanto, é algo que ancora diretamente na existência. O 

ser humano pensa porque existe, logo, é em comum” (SODRÉ, 2014, p.204).  

Não no sentido de senso comum, mas como organização simbólica deste, como 

vinculação, esfera pública em que cada indivíduo passa do discurso dual à relação discursiva e 

cultural. É pelo viés cultural que o autor aborda o consumo e o conjunto dos processos sociais 

de significação, ou seja, a produção, circulação e consumo na vida social (SODRÉ, 2014, 

p.228).  

Na perspectiva científica da comunicação, portanto, o consumo é um dos processos 

culturais que organizam o comum social. 

 
O comum aparece, assim, como a “relação com o mesmo” ou “mesmidade”, 

isto é, algo que chamamos de “mesmo” não por ser idêntico a si próprio, e sim 

por ser um ponto de convergência ou um mesmo para vários. Dizer que a 
mesmidade de algo, por exemplo, uma caneta, se define pela relação desse 

instrumento consigo próprio é apenas uma primeira abordagem da questão da 

identidade. A abordagem se estende e se amplia quando percebemos que a 

caneta é necessariamente apreendida pelo plural da existência, ou seja, por 
muitos (SODRÉ, 2014, p.238). 

 

Clotilde Perez (2020) preconiza que o locus teórico do Consumo é na Comunicação, 

ainda que com resistências do próprio campo, pois se trata de um processo cuja durabilidade 

está além da aquisição e da adesão de produtos e serviços: “[...] a busca de informações, o 

flaneur pelas ruas, o folhear de uma revista, o test drive nas concessionárias, ou o deslizar dos 
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dedos pelas stories do Instagram das marcas, tudo isso é consumo” (PEREZ, 2020, E-book 

posição 109). Os usos, as fruições, a forma como guardamos, economizamos ou gastamos as 

coisas, e mesmo quando as reutilizamos — tudo isso interessa aos estudos do consumo.   

Perez atualiza a proposição de McCracken, sem desmerecer sua valiosa contribuição ao 

formatar moda e publicidade como sistemas de transferência de significados, para um modelo 

de circulação de significados. As configurações dos sistemas de publicidade e de moda 

atualmente, intensamente mediados pelas lógicas midiáticas, são pautadas pelos movimentos 

de significados também das pessoas para os bens, e daí para os sistemas de consumo e o mundo 

culturalmente constituído, em significações e ressignificações incessantes e nem sempre 

previsíveis. A autora inclui a telenovela como sistema fundamental para entender os processos 

de consumo no Brasil pelos rituais particularmente brasileiros. 

Figura 2 Releitura do modelo de transmissão de significados no processo de consumo 

 

Fonte: PEREZ (2020, E-book Posição 659) 

   

 Por meio dessas obras fundamentais, percebemos a lógica pela qual a ciência engendra 

seus próprios problemas, indissociavelmente políticos e científicos (BOURDIEU, 1983a, 

p.126). A cada contraponto entre um teórico e outro, abre-se uma brecha para formar a visada 

teórica sobre o consumo não como o mero objetivo dos setores organizacionais, mas como 

mescla de práticas humanas, passíveis de serem afetadas pelas condições sociais, seja o 

mercado e suas estratégias ou as condições de excesso ou escassez materiais, entre outros 

fatores. 
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  Para isso, passam a ser abarcadas “questões de circulação, usos e consumos midiáticos 

de marcas, de produtos culturais e de serviços digitais”, considerando as apropriações 

individuais dos bens e das mensagens em circulação pelas interações, sejam elas midiáticas ou 

presenciais, elevando o consumo a um “subcampo da comunicação” (TRINDADE, 2019, 

p.115). Comunicação e consumo correspondem, hoje, a uma interface legítima do campo da 

comunicação.  

 
(...) o termo consumo vem aplicado na função plural, pois ele também tem 

amplas acepções e é utilizado para expandir o escopo dos objetos da mediação 

cultural dos mercados na vida cotidiana, bem como para ir além das 
concepções dos estudos de recepção tradicionais e trabalhar os consumos 

midiáticos culturais e digitais como discutem Toaldo e Jacks (2017) e 

Montardo (2016), numa dinâmica de seus usos e apropriações nos contextos 
específicos de estudos (TRINDADE, 2019, p.118). 

 

 Para José Luiz Braga (2004) a comunicação, assim como todas as ciências humanas e 

sociais, se beneficia dessas articulações entre disciplinas em suas elaborações conceituais e 

metodológicas, articulações estas abordadas pela noção de interface, desde que as fronteiras 

não se desfaçam a ponto de uma disciplina ser definida pela outra — como na afirmação de que 

“tudo é comunicação”, dispersando o conceito.  

 Pelo contrário, há de se explicitar exatamente o questionamento sobre o objeto 

construído que cabe ao campo da comunicação investigar e que não caberia, portanto, às outras 

especialidades das ciências humanas e sociais, arrolando diferentes acervos de conhecimento 

que convergem na pesquisa, identificando, porém, quais são os problemas de interação que os 

inserem no domínio da comunicação (BRAGA, 2004). 

 Na intersecção entre as partes se dá a construção de problemas de interação que se 

resolvem, preferencialmente, pela perspectiva da área comunicacional, mas que “cada 

componente comparece com seu acervo (historicamente constituído) de práticas e de 

conhecimentos” (BRAGA, 2004, p.226). Em outras palavras, são problemas advindos de áreas 

extra comunicacionais mas que têm a comunicação como questão.  

 Diante da amplitude de paradigmas, escolas e autores, o questionamento sobre o que há 

de comunicacional na moda como sistema do consumo não deve ser obscurecido na construção 

da interface e no uso das tantas teorias consagradas em outras disciplinas, priorizando a 

indagação pelo objeto específico da comunicação nessa fusão (SIGNATES, 2013, p.19).  

Todavia, estipular o que é objeto da interface Comunicação, Moda e Consumo nesse 

novelo de vertentes teóricas e metodológicas não é simples. Acompanhando o raciocínio de 

Signates (2013, p.21): uma das formas de perscrutar as especificidades é indagar o próprio 
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campo. Com isso, entender as construções dos objetos na tônica e nas condições textuais em 

que estão inseridos, enxergando as relações entre “mudança histórica” e “mudança conceitual” 

na “busca pela palavra, seus usos e significados dentro de contextos culturais específicos onde 

ela esteja sendo utilizada” (Ibidem., p.23-24).  

 Nossa investigação sobre a especificidade da Moda, triangulada com a Comunicação e 

o Consumo, se dá por um produto particular de sua interlocução: os produtos de sua 

comunicação acadêmica e científica, as teses e dissertações. A busca é pela ligação entre os 

termos no trinômio apresentado pelas mediações comunicacionais do objeto construído.  

 Como é próprio da lógica do campo, a pesquisa sempre se insere em debates regulados 

por autoridade e reconhecimento entre controvérsias, oposições e complementaridades 

epistêmicas. Por isso, passamos por diferentes abordagens da moda e do consumo para, a partir 

da comunicação, compreender o que tem sido visto como comunicacional nesta relação pelos 

próprios pesquisadores da área.  

 Este quadro teórico não deixa de ser uma proposta de abordagem, um posicionamento. 

E, para conduzir nosso olhar comunicacional, recorreremos à teoria de Jesus Martín-Barbero e 

à perspectiva das mediações como auxiliar à teoria de campo de Pierre Bourdieu. Martín-

Barbero redefine o campo do debate, jogando luz na cultura como espaço de poder produção 

da verdade, resgatando positivamente a cultura popular, olhando para a cotidianidade como 

arena de sensibilidades, ao invés de canteiro da mera enculturação das massas (MARTÍN-

BARBERO, 2003, p.119).  

Dizer que o Brasil e a América Latina são diferentes das referências que mencionamos 

a todo tempo não significa restringir essa diferença ao “atraso”, mas em nos percebermos nas 

mestiçagens que nos constituem: o indígena no rural, o rural no urbano, o folclore no popular e 

o popular no massivo, pensando em uma comunicação a partir da cultura e pensando o popular 

a partir do massivo, sem reduzir a comunicação às tecnologias (MARTÍN-BARBERO, 2003, 

p.302).  

Sua teoria parte de críticas ao informacionismo, ao modelo de transmissão de sentidos 

do produtor ao consumidor e à centralidade dos meios e do mercado como “mediador 

onipresente” das relações sociais, para argumentar como fatores como a cotidianidade familiar 

e a temporalidade mediam o processo comunicacional tal qual a televisão, um aparato técnico, 

o faz.  

 
Como assumir, então, o espessor social e perceptivo que hoje revestem as 

tecnologias comunicacionais, seus modos transversais de presença na 

cotidianidade, desde o trabalho ao jogo, suas espessas formas de mediação tanto 
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do conhecimento como da política, sem ceder ao realismo da inevitabilidade 

que produz a fascinação tecnológica, e sem deixar-se apanhar na cumplicidade 
discursiva da modernização neoliberal — racionalizadora do mercado como 

único princípio organizador da sociedade em seu conjunto — com o saber 

tecno-lógico, segundo o qual, esgotado o motor da luta de classes, a história 

teria encontrado seu substituto nos avatares da informação e da comunicação? 
(MARTÍN-BARBERO, 2003, p.2). 

 

 Para os objetivos desta pesquisa, a teoria das mediações é ideal por apontar para 

diferentes pontos de vista sobre os processos comunicacionais, o que será indispensável na 

análise de nosso corpus por toda a multiplicidade teórica, metodológica e temática que a 

construção do objeto apresentou. Pelo viés das mediações comunicacionais do campo, 

buscaremos entrever os atravessamentos que ligam a Comunicação à Moda, e em diferentes 

gradações, ao Consumo.  
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3. Mediações teórico-metodológicas entre a Comunicação e a Moda   

 

Neste capítulo, as recorrências teórico-metodológicas foram organizadas pelo 

levantamento de autores citados nas teses e dissertações do corpus de análise e pelas escolhas 

de métodos e técnicas de pesquisa. Todas as 185 pesquisas são do tipo qualitativa, o que revela 

um padrão de abordagem; relacionar as teorias aos métodos e técnicas auxiliou no entendimento 

desses dados.    

 As interações entre pares em um campo são índices que permitem vislumbrar o capital 

científico dos agentes, como fez Richard Romancini (2007) ao analisar as citações em teses e 

dissertações da área da comunicação como forma de interação entre segmentos do setor, 

mostrando um modelo conflitivo-construtivo e convergente de disciplinas, favorável aos 

avanços do campo. Autores muito referenciados tendem a deter maior capital científico.  

 Para obter nossos resultados os nomes dos autores foram copiados das seções de 

“Referências” das teses e dissertações de forma manual, para maior controle da ortografia e das 

repetições, digitados em documento de texto e categorizados pela identificação do arquivo em 

que foram citados, de acordo com as orientações do software Iramuteq para a preparação de 

corpus de análise. Cada nome foi comparado, conferido, contado, e o corpus foi revisado 

repetidamente, para reduzir os erros. 

Os critérios adotados foram: cada autor foi contabilizado apenas uma vez, independente 

de quantas obras suas aparecessem em um mesmo texto, e autores com obras escritas em 

parceria foram contabilizados individualmente. Foram consideradas referências acadêmicas, 

incluindo artigos de periódicos nacionais e internacionais, teses e dissertações e livros em geral, 

incluindo obras de jornalistas, manuais, romances e ficção. Publicações de circuito estritamente 

comercial, como revistas e jornais, ou publicações em plataforma digital sem validade 

acadêmica foram descartados. Materiais especiais, documentos jurídicos e patentes foram 

desconsiderados.    

Foram contabilizados, no total, 5.567 termos, entre os quais 4.310 foram citados apenas 

uma vez. Nesses casos, os termos são classificados como hápax12 e dispensados. Para a 

organização da seção teórico-metodológica, nos interessou o conjunto de autores mais 

utilizados no exercício do pensamento sobre moda na área estudada.  

A tarefa de reunir e organizar esse conjunto, observando as pesquisas em que foram 

usadas as obras e as combinações entre elas, ofereceu uma oportunidade de imersão no universo 

 
12 Nomenclatura utilizada pelos desenvolvedores do software, presente nos manuais e por isso reproduzida nesta 

pesquisa.  
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de autores que referenciam a moda, as obras de impacto e as relações com as escolhas dos 

métodos e as formas de fazer pesquisa que caracterizam o conhecimento produzido.  

O quadro que utilizamos como referência inicial para a organização da informação 

apresenta os 10 autores mais citados: 

 

Tabela 1 Autores mais citados 

Autor n 

Gilles Lipovetsky 142 

Roland Barthes 93 

Kathia Castilho 74 

Jean Baudrillard 74 

Pierre Bourdieu 71 

Lucia Santaella 65 

Edgar Morin 64 

Malcolm Barnard 62 

Stuart Hall 61 

Georg Simmel 60 

Fonte: Priscila Rezende Carvalho (2021). 

 

 Devemos comentar as menções à jornalista Erika Palomino (n=29) no levantamento: 

conhecida como uma das principais críticas e formadoras de opinião no mercado, com dois 

livros publicados sobre o assunto13, há de se admitir a sua contribuição sobre o tema, 

principalmente quando a oferta de livros específicos no país era parca. Em áreas recentes, 

produtos jornalísticos são importantes para promover a reflexão e fazer circular saberes sobre 

o assunto, mesmo que não sejam legitimados pelo campo acadêmico e científico. Conforme 

vemos aumentar a produção acadêmica sobre o tema, esses produtos tendem a ser menos 

adotados como referências bibliográficas em pesquisas, porém conservam seu valor como 

objetos de análise de uma época.    

 
13 Os dois livros citados são:  

PALOMINO, Erika. Babado forte: moda, música e noite na virada do século 21. São Paulo: Editora Mandarim, 

1999. 288 p. 

PALOMINO, Erika. A moda. Coleção Folha Explica. São Paulo: Publifolha, 2002. 98 p.  
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 A frequência de citações de Gilles Lipovetsky é o dado central desta análise, citado em 

76% dos documentos estudados. Tal dominância coloca o autor como o principal teórico sobre 

o assunto, e sua abordagem como um paradigma do campo, conforme debateremos adiante. Sua 

obra mais presente, “O Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas”, 

foi publicada no final dos anos 80, na mesma época em que surgiram os primeiros cursos de 

graduação em Moda no Brasil, época em que o campo instituía seus primeiros alicerces.  

 
Mesmo assim, no início dos anos 1990, livros publicados em Português sobre 

roupas e moda eram raros. Naquela época, além de “O espírito das roupas”, de 

Gilda de Mello e Souza (1987), havia “O império do efêmero”, de Gilles 
Lipovetsky e “A roupa e a moda”, de James Laver, ambos publicados em 1989; 

“Sistema da moda”, de Roland Barthes (1979); “Enfeitada de sonhos”, de 

Elizabeth Wilson (1989); “A moda da moda”, de Gillo Dorfles (1989); e 
“Coquetterie ou a paixão do pormenor”, de Catherine N’diaye (1989). Estes 

livros constituíam a biblioteca básica sobre moda, junto com “Psicologia do 

vestir” (Eco et al. 1989), com textos de Umberto Eco e Gillo Dorfles, e “As 

espirais da moda”, de Françoise Vincent-Ricard (1989) (RAINHO, VOLPI, 
2018, p.215, tradução nossa)14.  

 

 O investimento em publicações sobre moda aumentou com editoras como as da 

Universidade Anhembi Morumbi, que publicou a versão brasileira do periódico Fashion Theory 

entre 2002 e 2005; da Editora Senac São Paulo; e da Estação das Letras e Cores, cujo propósito 

é publicar livros sobre temas contemporâneos (RAINHO, VOLPI, 2018, p.216). “Fundada em 

15/5/2006, tem como objetivo publicar temas contemporâneos que possam ser utilizados como 

bibliografia em aulas de Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado nas áreas de Moda, 

Comunicação e Design” (ESTAÇÃO..., 2021). Desde sua inauguração, em 2006, a Estação das 

Letras e Cores já publicou, ao menos, 64 livros relacionados à moda, oriundos de trabalhos 

acadêmicos ou não, e traduções de obras de relevo.  

 Outra informação relevante está no fato de que entre os 40 autores mais citados, 15 são 

brasileiros, com destaque para pesquisadores formados como semioticistas pesquisando o tema 

da moda, tornando-se eles próprios referências para outros, o que podemos entender como uma 

tradição dos estudos brasileiros sobre o assunto — a semiótica, de diferentes tradições, é 

predominante como base teórica e como método de análise.  

 
14 No original: Even so, in the early 1990s books published in Portuguese that were devoted to clothing and fashion 

were rare. At that time, besides Gilda de Mello e Souza’s O espírito das roupas (1987), there were O império do 

efêmero by Gilles Lipovetsky, and A roupa e a moda by James Laver, both published in 1989; Roland Barthes’s 

1979 Sistema da moda; Elizabeth Wilson’s 1989 Enfeitada de Sonhos; Gillo Dorfles’s A moda da moda (1989) 

and Catherine N’Diaye’s Coquetterie ou a paixão do pormenor (1989). These books constituted the basic fashion 

library, along with Psicologia do vestir (Eco et al. 1989), which contained articles by Umberto Eco and Gillo 

Dorfles, and Françoise Vincent-Ricard’s 1989 As espirais da moda. 
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A principal caraterística que desponta na análise é o pequeno número de obras que serve 

de referência para a grande maioria dos pesquisadores, as fontes em comum da nossa interface. 

As tendências que apresentamos se baseiam em vertentes delineadas a partir desses autores 

proeminentes e as aproximações com outros autores citados, revelando as convergências entre 

comunicação, moda e consumo no âmbito teórico. São esses autores que apontaram as vias de 

entendimento da abordagem teórica e empírica do conhecimento produzido. 

Para ampliar o embasamento das tendências sugeridas, mapeamos também os métodos 

e as técnicas empregados nas pesquisas. A Análise de Similitude das palavras quantificadas 

serviu para agrupar e demonstrar o perfil dos trabalhos nesse tópico. Este tipo de análise 

organiza as palavras de um corpus pela coocorrência (ou a frequência com que os termos são 

mencionados simultaneamente em um segmento de texto) (CAMARGO, JUSTO, 2013).  

Figura 3 Análise de Similitude dos métodos e técnicas empregados nas pesquisas 

 

Fonte: Priscila Rezende Carvalho (2021). 
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O indicador foi elaborado com base nas definições encontradas nos próprios 

documentos de teses e dissertações sobre os métodos empregados ou, quando não discriminado 

no texto, foram inferidos pela pesquisadora após a leitura.  

Os termos encontrados se referem algumas vezes a abordagens teóricas 

(“complexidade”, de Edgar Morin), outras vezes a técnicas de coleta (“entrevistas”, por 

exemplo) e outras ainda às formas de tratamento e análise de dados (caso de “comparativo”). 

Pesquisas qualitativas tendem a absorver um arsenal variado de procedimentos e combinações 

técnicas na busca pela compreensão do fenômeno investigado. Portanto, em pesquisas 

interpretativas, como ensaios, a exposição dos autores utilizados é uma informação 

metodológica que determina o tipo de resultado contemplado.    

 O agrupamento em torno do termo “Semiótica” é o que demonstra maior coesão: ao seu 

redor, orbitam as diferentes abordagens semióticas — visual, discursiva, sociossemiótica, 

plástica, greimasiana e peirceana.  

 Em “Análise” já se nota certa dispersão, mas é possível fazer algumas inferências: 

análises de discurso (que se alinham aos estudos de recepção ou à tradição semiológica), de 

conteúdo (tendem para os estudos comparativos, de mediação e monitoramentos de mídia), 

documental (que tendem a ser pesquisas descritivas) e de imagens (ligada ao termo 

“netnografia” pelo termo teoria, com o que podemos inferir que os estudos netnográficos desta 

interface se baseiam em teoria e produtos da imagem) são métodos muito empregados.  

 Os paradigmas da “semiologia” e da “complexidade” tendem a estar nas mesmas 

pesquisas, “entrevistas” costumam ser feitas em pesquisas etnográficas, que envolvem também 

a observação como técnica de coleta de dados, “estudo” se divide entre estudos de caso e 

estudos culturais, podendo ocorrer juntos; questionários abertos são mais utilizados, dado o 

caráter qualitativo das pesquisas nesta interface. Um caso específico é a ligação entre 

decupagem e hermenêutica, se referindo a uma tendência teórico-metodológica aplicada em 

análises fílmicas.  

 Análise “crítica” e análise “publicitária” não formam ramificações, o que indica pouca 

ocorrência, ainda não apontando tendências robustas no campo. Mesmo as dispersões e 

ausências de coesão nos são interessantes como resultados, pois podem revelar objetos inéditos.  

 

3.1. A lógica efêmera: o paradigma de Gilles Lipovetsky  

 

O ensaio filosófico “O Império do efêmero: a moda e seus destinos nas sociedades 

modernas”, lançado na França em 1987 — no Brasil em 1989 — é a obra mais citada na 
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interface que investigamos, o que faz de Gilles Lipovetsky o autor mais influente. Ele abre seu 

texto, hoje um clássico, consciente da forma esporádica com que o assunto surgia nas 

instituições acadêmicas, anunciando que “a questão da moda não faz furor no mundo 

intelectual” (LIPOVETSKY, 2009 [1987], p.9). E, de fato, não fazia.   

Dividida em duas partes, a forma como a obra é organizada é seu principal êxito. O 

autor se propõe a teorizar a moda como um fenômeno da modernidade, atribuindo fases à sua 

reflexão. Se destaca pela abrangência das discussões, tornando-se uma fonte confiável quando 

poucas publicações cobriam o assunto. O livro, então, ocupou a vaga de obra de referência tanto 

para indagações históricas quanto para eventos correntes. 

 

Eu me lembro que quando eu trabalhava nesse livro procurava informações por 

toda a parte e não encontrava nada. Foi muito engraçado porque eu fiz esse 
livro, e depois, muito rápido, apareceram várias solicitações das indústrias, das 

marcas de luxo, das marcas de moda que me pediram para eu ir até lá falar com 

eles. Dior, Chanel, Nina Ricci e várias outras marcas. Eu me lembro que os 
presidentes destas grandes marcas me perguntavam se para escrever esse livro 

eu havia feito muitas entrevistas com pessoas do meio da moda, se havia 

pesquisado as marcas. Eu então disse que não (LIPOVETSKY, 2010, p.316). 

 

Não só nesse livro, mas ao longo de toda a obra do autor, a moda é parte da interpretação 

do contemporâneo como hipermodernidade (onde o tempo em que vivemos atualmente é 

marcado pela exacerbação das narrativas modernas, envolvidas pelo excesso e pela 

inconstância). Sua visão sobre o assunto se inicia como um contraponto ao que ele chama de 

“teorias da distinção”, oriundas da sociologia; tal qual alguns de seus contemporâneos (como o 

já mencionado Grant McCracken), Lipovetsky argumenta como a estrutura de classes não 

explica todo o funcionamento da moda e do consumo de bens materiais e simbólicos.  

Na primeira parte o autor realiza uma abordagem longitudinal da moda, recolhendo 

passagens da história europeia que contam seu desenvolvimento a partir da baixa Idade Média. 

Na segunda parte a abordagem ganha horizontalidade, e o filósofo discute como, a partir dos 

anos 60, a moda se amplifica pelos setores da vida social, tornando-se um fenômeno 

generalizado.  

Para ele, mesmo em seu período inaugural relacionado às aristocracias, em que o culto 

da fantasia e das novidades servia para a manutenção das tradições e hierarquias, é o desejo de 

expressão individual que está no cerne da moda e do que ela veio a ser. “É porque o papel da 

representação do indivíduo não foi avaliado em seu justo valor que as explicações da mudança 

de moda permanecem tão pouco convincentes” (LIPOVETSKY, 2009, p.67).  
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Esse sentimento de si não seria próprio de uma classe ou de outra, mas foi nas classes 

superiores que as pessoas encontraram as condições para a consciência e a vontade de 

singularidade, os motores da mutabilidade dos estilos e da expectativa pela novidade. Os 

valores dos séculos passados que se prolongam são aqueles imbuídos de individualidade, ao 

invés de apego à tradição e às hierarquias de classe.   

Para reforçar seu argumento, o autor comenta as passagens históricas que fizeram do 

Ocidente o palco das manifestações da moda. A formação de centros econômicos e financeiros 

desde a Idade Média e o recebimento de produtos diversificados por meio de tráfico comercial 

entre regiões — como o extremo oriente, Rússia, Escandinávia, Turquia, Síria, África e Ásia 

Menor — aguçaram o senso de novidade para o vestuário e as aparências, e a formação de 

grupos de artesãos, alfaiates e costureiras ao redor da aristocracia e da burguesia enriquecida 

instituiu o saber-fazer que prenunciava o desenvolvimento das indústrias e do mercado de 

consumo.  

Além dos fatos econômicos, a “[...] ruptura na ordem do tempo, da tradição para o novo 

[...]” é narrada pelas guinadas no imaginário e no comportamento sociais (LIPOVETSKY, 

2009, p.71), manifestadas no amor cortês e idealização da mulher e na ênfase crescente da 

diferença entre o masculino e o feminino a partir do século XIV, que acrescenta as dinâmicas 

da sedução e do erótico nas sociedades de corte. O autor ainda menciona a glorificação 

estilística da arte promovida pelo cristianismo, que repercute no vestuário e na necessidade de 

estetismo para o ser humano se perceber como parte da criação divina (Ibidem., p.78).  

Não pretendemos abarcar todo o conteúdo que Lipovetsky utilizou para construir sua 

bem-sucedida narrativa da moda nas sociedades modernas, apenas mencionar pontos essenciais 

que o apresentem e demonstrem sua importância. 

Lipovetsky passa pelos séculos de transição entre a Idade Média e a modernidade, em 

que as manifestações da moda se dão como parte da narrativa da própria modernidade. A 

segunda metade do século XIX, quando a moda passa a ser um sistema de produção e difusão 

bem estruturado, é nomeada pelo filósofo como “moda dos 100 anos”, caracterizada pela 

oposição entre a indústria da Alta-Costura e a de confecção, em que a primeira se impõe como 

lançadora de tendências, tendo os costureiros como árbitros da elegância, enquanto as outras 

formas de produção a seguem mais ou menos de perto. Também é característica a separação 

entre o legado da moda masculina, que se torna definitivamente secundária e é impulsionada 

por Londres, e o da moda feminina que, enraizada em Paris, orquestra todo o sistema de bens e 

a imprensa especializada, se firmando como essência da moda — ou a moda em si 

(LIPOVETSKY, 2009, p.81).     
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Ao longo do século XX, o ritmo da moda é regularizado e as apresentações de coleções 

avançam a partir de 1910 para se tornarem cada vez mais espetaculares e internacionalizadas, 

promovendo reproduções com preços mais baixos que atingem diversas clientelas, fazendo da 

moda a primeira grande manifestação do consumo de massa. Já nesse momento de expansão, o 

autor elenca exemplos em que os estilos não sugeriam a identificação com classes mais 

abastadas, como mandava a tradição. Entre eles menciona o vestido preto lançado por Chanel 

e apelidado pelos cronistas da época de “Ford assinado por Chanel”.15  

Tal discrição emulada não condizia com as aspirações aristocráticas que a moda 

despertou durante toda a fase anterior. “O que se afirmou para homens no século XIX, com a 

estética de Brummell,16 ganhou de uma maneira muito diferente o universo feminino, a exibição 

flamejante eclipsou-se em benefício da estética democrática da pureza, da sobriedade, do 

conforto” (LIPOVETSKY, 2009, p. 86). 

 Mas é também nesse período que outros elementos são adicionados ao jogo da 

distinção: os braços e pernas que, aos poucos, eram revelados nas práticas esportivas sinalizam 

maior autonomia com relação ao corpo e aos atributos pessoais, apesar da maior imposição da 

juventude e da forma física, e deslocam as aspirações da vestimenta para o próprio corpo. “O 

protótipo da mulher esguia, moderna e que pratica esportes se opondo ao da mulher vaporosa, 

sedentária, entravada em babados e rendas” (LIPOVETSKY, 2009, p.89). Surgem mais 

estratégias de expressão da individualidade.  

A partir desse momento não se trata mais de imitar classes mais abastadas, e sim de 

acompanhar o ritmo compassado pela moda para não estar fora dela. A Alta-Costura derrama 

para as massas as aparências feéricas, que se espalham por revistas e estrelas do entretenimento, 

familiarizando-as com os códigos e as novidades, materializando o passar do tempo em forma 

de bens de consumo e consagrando não só a moda, mas também as profissões relacionadas.  

A essa aceleração corresponde um formato informacional, de proliferação do 

vocabulário de moda e de lógica burocrática, que a Alta-Costura institucionaliza e que se 

desdobra em outros segmentos, impulsionada por interesses comerciais na promoção do gosto 

como individualização e liberdade de escolha, ao mesmo tempo em que estimula a compra, 

dentro de uma oferta inflacionada de opções.  

 
15 Em referência aos carros Ford Modelo T produzidos entre 1915 e 1926, que eram considerados simples, 

econômicos, seguros e sempre produzidos na cor preta; simbolizavam o conforto, o essencial e o acessível.  
16 George Bryan Brummell, dândi inglês que viveu entre 1778 e 1840, e é lembrado como representante da moda 

masculina durante o período da Regência Britânica.  
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Das incontáveis propostas de produtos e estilos lançadas por criadores de moda a cada 

temporada, o filósofo explica que cerca de um décimo tem sucesso.  A moda é produzida no 

ínterim entre os lançamentos e as escolhas, na circulação, e não nos discursos déspotas de 

criadores e mídia, que podem até se programar para diminuir incertezas, mas nunca impor, sem 

margens de erro, o que conhecemos por tendências.  

“Os saltos bruscos na moda são muito mais raros do que as mudanças lentas” 

(LIPOVETSKY, 2009, p.115). A moda é uma burocracia estética, dependente das lógicas de 

demanda e da iniciativa das pessoas em escolher usar o que é proposto, o que desencadeia um 

processo permanente de renovação estética, orientado a oferecer um leque cada vez maior de 

opções para aumentar as chances de um sucesso comercial.  

Em seu livro, o autor repele a ideia da Alta-Costura como instituição de classe e de 

conquista do reconhecimento social; o enfoque se distancia dessa problemática em direção a 

uma teorização da moda pela ideologia individualista democrática, em que ainda existiriam 

permanências do teor aristocrático nas tradições, mas isso não impediria a abertura para a 

diversidade. Dentre os anos 50 e 60, uma “moda aberta” se estabelece: “democrático-estética, 

industrial e democrático-individualista” (LIPOVETSKY, 2009, p.123).  

Para exemplificar, o autor cita as casas de moda que preservam a tradição como uma 

forma de museificação da moda, seu passado e origens, com fins meramente promocionais, 

enquanto recorrem a perfumes e cosméticos para participarem da moda prêt-à-porter. Os 

elementos sobre o vestir surgidos na cultura jovem, de vida urbana e consumo cultural 

intensificado, passam a ser fonte de pesquisa para rejuvenescer essas casas.  

Reconstruída, ainda que brevemente, a retomada histórica de Lipovetsky, é a partir desse 

momento de reconhecimento da moda de massa como lugar criativo que o autor elabora de 

forma mais contundente sua contribuição para o pensamento sobre o assunto. Para ele a moda 

entra em um processo de democratização, impulsionada pelo espírito de individualidade, o 

mesmo que surgira na fase inaugural das manifestações de moda entre a nobreza e a elite 

burguesa, e que na segunda metade do século XX se infiltraria por todos os grupos sociais. 

Assim, esse processo de individualização permanece sendo a explicação pelo qual ocorre o 

desenvolvimento da moda ao longo de toda a sua história e o que todas as fases desenhadas 

pelo autor teriam em comum. 

O contexto de abundância, em que a indústria tem capacidade de ofertar múltiplas 

opções de produtos e as pessoas têm a oportunidade de escolher, exercendo sua individualidade, 

seria, nessa linha de raciocínio, redutor de desigualdades. A moda se transforma em uma 

aspiração coletiva motivada pela vontade de viver o presente de forma hedonista, na qual a 
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sedução prevalece sobre a ordem social, pluralizando-se — a moda se refrata em modas, 

subdivide-se em estilizações do humor, da juventude, do cosmopolitismo, até mesmo jogando 

com o pauperismo, sugerindo liberdade (LIPOVETSKY, 2009, p.141).  

 As diferenças de gênero seriam as poucas que perdurariam, atribuindo à moda suas 

lógicas antinômicas — uma igualitária e outra não igualitária. Igualitária no individualismo e 

na hiperpersonalização do look; e não igualitária nas oposições de gênero, que seriam mais 

resistentes do que as entre classes. Ainda que mencione modas em que as pessoas se 

“uniformizaram”, a exemplo do jeans e dos trajes casuais e esportivos, o autor defende que essa 

uniformização não parte de nenhuma tradição sendo, portanto, resultado de livre apreciação, 

adoção, rejeição e combinação (LIPOVETSKY, 2009, p.173).  

Na segunda parte do livro entramos em contato com a visão “espalhada” que o autor 

imprime à moda, após a fase de abertura nos anos 60. Denominada de “moda consumada”, é 

deslocada da história do vestuário, das aparências e das organizações dos setores de bens de 

consumo para uma espécie de supremacia da efemeridade, regulando tanto os objetos quanto a 

cultura, a informação e a cena política, como um atributo da sociedade de consumo, da ordem 

“burocrático estética” da diversificação, da obsolescência e da sedução que impõe como norma 

econômica que “tudo que é novo é superior ao antigo” (LIPOVETSKY, 2009, p.184).  

A frivolidade que ficava tão evidente na opulência dos trajes passa a ser percebida nas 

obsessões tecnológicas pelos gadgets, na profusão dos eletroeletrônicos e automatismos e pelo 

deslumbramento das funcionalidades lúdicas, levemente modificadas entre um lançamento e 

outro, ao passo em que a vida útil dos produtos é reduzida até em produtos que deveriam ser 

duráveis, como carros. A moda estaria mais próxima de definir uma lógica de produção do que 

uma categoria de produtos. 

Outras conceitualizações para entendermos a interpretação do autor ganham mais 

relevância nessa parte do livro. O sentido de leveza notado pelas relações sociais e com os 

objetos é um deles. A transição constante dos gostos adotados em massa, os aparelhos em que 

mal precisamos tocar para fazer funcionar, a coexistência de contrários estilísticos e ideológicos 

e o desprendimento das tradições e etiquetas de classe, dando espaço para a “busca por uma 

satisfação privada, cada vez mais indiferente ao julgamento dos outros”, são exemplos de como 

o processo de individualização democrática explanado pelo autor se traduz em uma existência 

mais leve, de maior autonomia (LIPOVETSKY, 2009, p.201). Não nos prenderíamos mais às 

coisas, o substancial estaria na nossa expressão pessoal, indivíduos-moda, flutuantes em 

personalidade e gostos.  
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Além da leveza, o raciocínio operado por paradoxos próprios da época do tudo “hiper” 

é recorrente, e não poderia deixar de ser. O império da moda se observa na universalização de 

padrões modernos, em que as referências do passado são sobrepujadas pelas idealizações do 

futuro, que devem ser servidas a todo tempo sob o aspecto da novidade. Os setores pelos quais 

a moda passa incluem a publicidade, na pressão por originalidade e por mudança permanente 

“a publicidade é discurso de moda, alimenta-se como ela do efeito choque, de mini 

transgressões, de teatralidade espetacular”, sendo a moda a estetização da aparência do ser e a 

publicidade a estetização da comunicação (LIPOVETSKY, 2009, p.216).  

 A “forma moda” é explicada como dinâmica dominante da política, da cultura, de 

personalidades e ídolos da mídia e dos setores informativos e, até mesmo, das ideologias e 

movimentos político-sociais. Desde então o mercado de bens culturais, as paixonites midiáticas, 

seriam tão representativas da “forma moda” quanto a própria indústria de vestuário, já que cada 

um desses setores acaba tendo função difusora para o outro.   

O que o autor preconiza nessa obra é uma “era moda”, relacionando o fenômeno a 

tempos de tolerância e de mobilidade de opiniões, em que as contradições impulsionam o 

progresso. É um olhar otimista e ajustado ao mercado, prevendo um futuro de menos 

competição entre as pessoas, em que o individualismo conduza à pacificação pois estarão todos 

tão absortos em si que o desapego aos objetos levará a formas moralmente mais aceitáveis de 

expressão, sem “lutas sociais duras” e, para aqueles que não detém o poder econômico de 

participar plenamente dessa “era” — os lugares sem tradição liberal — o modelo acabado da 

moda está disponível para “[...] otimizar o potencial moderno e reduzir a face conservadora 

[...]” (LIPOVETSKY, 2009, p.208). 

Corroboramos a sua afirmação de que na sociedade de consumo de massas persiste o 

efeito individual, e que a redução de todos ao “aviltamento da existência midiática” e ao 

“coroamento da alienação” não explicam o contemporâneo (LIPOVETSKY, 2009, p.288). A 

ampliação que o autor permitiu ao debate ao não tratar a moda como decadência social ou 

aniquilamento da cultura e da experiência estética, acentuando as escolhas cotidianas e a 

percepção do tempo pelas expressividades, aparências e bens adotados, abriu as portas para 

pesquisas com objetos originais e elevou a moda no campo acadêmico, anexando produção, 

consumo e cotidiano.  

 

Eu não conhecia nada de moda. Eu tinha um livro que se chamava A Era do 

Vazio, em que eu evidenciava as novas formas de individualismo. E para dizer 
a verdade, eu pensava em incluir um capítulo, vinte páginas talvez, sobre a 

moda. Eu escrevia isso no início dos anos 1980, pois o que eu via era o 

descontraído, os blue jeans, este tipo de coisa. Para mim era um pequeno 
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fenômeno. E além do mais, esse assunto compunha um livro razoável. Eu tinha 

aquele pequeno capítulo na cabeça, e como não gosto de não ter um projeto, eu 
pensei: “bom, eu vou escrever sobre moda” (LIPOVETSKY, 2010, p.321). 

 

É conveniente, em uma leitura feita nos dias de hoje, pontuar algumas limitações do 

enfoque da “individualização democrática”. Sobretudo, porque constatamos que essa é uma 

obra paradigmática na interface da comunicação com a moda e o consumo – em que o efêmero 

é a régua para observar todo o contemporâneo sob a forma moda, inclusive, a individualidade 

e as identificações.  

 Lipovetsky vê através das lentes das sociedades mais enriquecidas do eixo Europa-

EUA, em que o consumo após os anos 60 atinge níveis tão altos que dão a impressão de que 

todos estão vivenciando suas benesses de formas muito semelhantes, e que não há 

constrangimentos de ordem econômica ou social que interfiram nas liberdades de escolha que 

as múltiplas opções do mercado permitem. Um período que culminou na época dos “[...] 

vencedores, dos patrões midiáticos, dos yuppies [...]” que consagravam a meritocracia e o 

suposto equilíbrio social, em que prevalece a vontade individual (LIPOVETSKY, 2009, p.294).  

 
Ao ler “O império do efêmero” é impossível não se indagar sobre qual 

sociedade ou grupo social o autor está falando: todas as sociedades 

contemporâneas oferecem a seus cidadãos essa possibilidade quase infinita de 
consumo? O consumo é de fato tão democrático assim? É tão inclusivo? E todos 

os indivíduos são dotados da capacidade de escolher livremente nesse 

“supermercado de estilos” que lhe é oferecido? Os estilos adotados são de fato 

igualmente válidos? Não há distinções e hierarquias no universo da moda? 
Todos os corpos são iguais? Todas as cores de pele valem o mesmo? (...) Que 

assim fosse! (SIMIONI, 2009, p.42) 

 

O autor diz que a “era moda” substitui a era das grandes ideologias revolucionárias e 

todo posicionamento libera contrapontos antitéticos, então mesmo a política estaria fadada a 

funcionar sob a forma moda. Mas, é de suma importância lembrar que mesmo nas oscilações 

sociais existem demandas reais e profundas que não devem ser tomadas como meramente 

estilísticas e estritamente individuais, sem validade coletiva. O desapego e a troca constante de 

bens materiais não trouxe maior espiritualidade ou democratização material, mas sim um 

problema de acúmulo de resíduos que o próprio mercado não é capaz de solucionar — ou não 

encontrou formas de fazê-lo sem comprometer os lucros.  

A definição do cenário observado pelo viés da democracia é exagerada pois excesso não 

significa igualdade, a não ser que estejamos nos referindo a um recorte específico da sociedade, 

de pessoas com modos de vida iguais ou quase iguais e que pouco conflitam entre si.  A previsão 

de um futuro sem classes e reconciliado atribui à moda uma capacidade de transformação muito 
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generalizada. Quando se dispõe a tecer contrapontos, o autor é breve em sugerir uma via 

otimista para a dualidade, o “trágico da leveza”: as idealizações da moda levam a 

individualização à sua forma hiperbólica e liberta; liberdade praticada pela escolha em um 

mundo de ofertas intermináveis.   

O presentismo e o individualismo são reais, mas limitados, e declamar que a 

desigualdade substancial terminou desconsidera que as condições de classe não estão só no 

visível. A moda escapa do vestuário, e as classes também: Alta-Costura, prêt-à-porter, a moda 

consumada do varejo popular, são estruturados por lógicas de classe que, apesar de não estarem 

aparentes, estão na fundação dessas formas de produção e consumo.  O tom evolutivo com o 

qual a história da moda é escrita dá a entender que trata-se de uma narrativa de conquistas 

democráticas, em que a moda só pode fazer as pessoas mais livres, mais conscientes da 

individualidade e chegar ao seu modo acabado (SIMIONI, 2009). Não há forma acabada para 

a moda, como se esse fenômeno houvesse terminado o curso de remodelar a sociedade inteira.  

O efêmero do luxo tem sobrevida, torna-se peça de museu, de coleções privadas, de 

negociação em mercados de segunda mão, renova seu valor. O efêmero da moda rápida, pouco 

valorizada, vira resíduo, um estorvo material. Não há como dizer que estamos falando da 

mesma circularidade, ou que a moda atinge a todos da mesma forma. Há, na individualidade 

exacerbada, tanta vaidade e distinções quanto na permanência de signos de tradição.  

 A presença de Elyette Roux entre os autores mais citados (n=30) aponta para a influência 

de seu livro publicado em parceria com Lipovetsky: “O luxo eterno: da idade do sagrado ao 

tempo das marcas”, composto por dois textos. O primeiro, assinado pelo filósofo, retoma a 

trajetória histórica do luxo (e, consequentemente, reconta a da moda); e o segundo é assinado 

por Roux, especialista em marketing, e traz o ponto de vista das marcas de luxo para o contexto 

hipermoderno, ou o que há de “eterno” quando tudo parece “transitório” (LIPOVETSKY, 

ROUX, 2005). 

  Diante do luxo como tema, Lipovetsky é mais cauteloso em afirmar que a tradição 

estaria superada pela volatilidade da produção intensificada. “De um lado, reproduz-se, em 

conformidade com o passado, um mercado extremamente elitista, do outro, o luxo enveredou 

pelo caminho inédito da democratização de massa” (LIPOVETSKY, 2005, E-book posição: 

81).  

Por democratização devemos entender as linhas de produtos que as marcas de luxo, 

antes restritas a um grupo extremamente reduzido, passam a oferecer com maior intensidade 

após os anos 80. São compostas, principalmente, por perfumes, cosméticos e acessórios, e 

adquiridas por aqueles que conhecem e admiram as grandes grifes, mas não têm condições de 
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consumir as peças de coleção. Nessa fração de preços mais acessíveis as marcas encontram 

maior liberdade para experimentações e estratégias de atualização, mirando as novas gerações.  

 O luxo, quando analisado desde os primórdios da sociabilidade humana, se fez presente 

nas formas de dar sentido às relações, a partir de trocas que transcendiam as atividades de 

sobrevivência. A circulação ou consumo de riquezas estabeleciam dádivas, acordos e 

vinculações culturais e atribuíam prestígio e reconhecimento aos membros de um grupo, 

independente de relações comerciais —trocas essencialmente simbólicas. “Pela troca simbólica 

e suntuária, foi instituído o primado do social sobre a natureza, do coletivo sobre as vontades 

particulares” (LIPOVETSKY, 2005, E-book posição: 197). Os bens mais preciosos não se 

encerram na troca econômica, mas carregam sentidos sagrados e virtudes mágicas. 

O consumo festivo, as trocas de presentes, as alianças entre vivos e mortos, etc. 

derivavam do pensamento desenvolvido pelos humanos para lidar com o religioso, o metafísico 

e o mágico. O dispêndio em banquetes era estratégia para comunicar a “vontade de paz”, de 

aliança. Os primórdios do luxo antecedem o excedente de riquezas e os progressos tecnológicos 

das fábricas e do comércio.  

Em sua análise de “longuíssima duração”, Lipovetsky aponta como o Estado e as 

sociedades divididas em classe causaram uma ruptura — o luxo sagrado e o luxo profano. O 

Estado, concedendo honras e distinções aos que fizessem doações à coletividade; e as 

sociedades aristocráticas, descobrindo no espetáculo das coisas do luxo a função de representar 

a ordem social desigual. “Dinâmica de enriquecimento dos comerciantes e dos banqueiros, o 

luxo deixa de ser privilégio exclusivo de um estado baseado no nascimento e adquire um 

estatuto autônomo, emancipado que está além do vínculo com o sagrado e da ordem hierárquica 

hereditária” (LIPOVETSKY, 2005, E-book posição: 353).  

O luxo profano intensifica a relação das pessoas com as coisas, com o que é belo, com 

os prazeres estéticos e subjetivos e desperta a sensibilidade para os objetos singulares e para a 

dimensão erótica dos produtos. Ao mesmo tempo em que surge a febre presentista da moda e 

das novidades, se desenvolve o gosto peculiar pelas antiguidades consideradas semióforos 

(artefatos avaliados pelo valor histórico) e pelas atividades de colecionismo, a propagação das 

cópias e das adaptações do estilo kitsch, a busca por pessoalidade em meio à padronização, tudo 

em um mesmo contexto.  

Na “democratização” do luxo, Lipovetsky inclui os magazines e seus preços menos 

proibitivos, que promovem a aquisição de produtos por gosto, proporcionando também a utopia 

democrática da igualdade estetizada pelo vestuário e arquitetura mais simples e discretos, o 
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luxo da simplicidade estimulado pelas correntes de vanguarda artística e pela emocionalização 

do luxo.  

 Dessa forma, na trajetória que constrói sobre o luxo e a individualidade, Lipovetsky 

reforça, de maneira acertada, a ideia de que a moda é um eixo desencadeador de mudanças. O 

luxo evolui por meio do desejo de ser admirado e o de autorrealização, servindo para a imagem 

pessoal e para a relação afetiva com os bens, colocando a aparência jovem e bela acima da 

fortuna: o luxo de si para si. Há ressalvas sobre a continuidade das práticas e da eficiência social 

da exibição de riqueza, da generosidade conspícua e do mecenato. Mas é pela individualidade 

que mensuramos o luxo, por associações tão circunstanciais quanto “o tempo livre, a qualidade 

de vida, o amor, a harmonia interior, a responsabilidade, a liberdade, a paz, a ação humanitária, 

o saber, a natureza” (LIPOVETSKY, 2005, E-book posição: 649).   

Esse luxo relativamente mais acessível é chamado de “luxo-marketing” no livro, 

caracterizado menos pela criação do estilista e mais pela procura e lógica do mercado. No texto 

de Elyette Roux o cenário é analisado de forma aplicada ao mundo dos negócios. Ela define a 

indústria do luxo como um conjunto de marcas em que os critérios envolvem o objeto (produto 

ou serviço) somado a um conjunto de representações (imagens, conceitos, sensações) e isso 

justifica o seu preço elevado, maior do que o de um objeto apenas funcional, sem representações 

associadas. Essas associações são tão presentes em nossa sociedade que o consumidor sabe 

quando uma marca é de luxo, mesmo sem saber explicar o porquê (ROUX, 2005).  

 A autora explica a passagem do luxo de lógica artesanal e familiar para a lógica 

industrial gerenciada por conglomerados financeiros, em que as marcas se concentram por 

segmentação de mercado e não por tipo de produto. Assim, marcas tradicionais de bebidas, 

como Moët & Chandon (criada em 1743); de cosméticos, como Guerlain (1828); de relógios, 

como TAG Heuer (1860); e mesmo a rede de varejo Sephora (1973), fazem parte do mesmo 

conjunto simbólico que a marca de malas e bolsas de couro e vestuário Louis Vuitton (1854).  

Grandes grupos dominam todos os setores que se possa categorizar como luxo, 

materializando mais do que técnicas específicas de produção de bens, ideais de estilo de vida. 

Sob as estratégias de marketing são negociados a manutenção da tradição e o posicionamento 

do produto, renovando a imagem da marca de acordo com informações de mercado. Roux 

descreve a estratégia de gestão do portfólio de marcas de luxo como o encontro do “justo 

equilíbrio entre a difusão e a banalização”, entre “a extensão de seu nome e o respeito por sua 

identidade e estilo”, entre “ir ao encontro de consumidores mais ocasionais e manter a 

seletividade”, (ROUX, 2005, E-book posição: 1154). Equilíbrio, portanto, entre oposições.  
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As regras do jogo do luxo dependem de investidores e das pesquisas de mercado. “A 

clientela dos anos 80 consumia marcas de luxo ‘custe o que custar’, a dos anos 90 já não queria 

comprá-las ‘a qualquer preço’; a dos anos 2000, por sua vez, faz suas afinidades e identificações 

afetivas depender das marcas que sabem projetar sua identidade” (ROUX, 2005, E-book 

posição: 1179).  

A distância entre os produtos de luxo da clientela tradicional das casas prestigiadas e os 

produtos de luxo segmentados para o público massificado seria, então, uma distância para 

ancoragem psicológica. Aos clássicos de longa duração são acrescentados produtos de 

deliberada obsolescência, movimentando lucros dos dois lados — para cada Chanel n°5 

(perfume criado em 1921 e produzido até hoje) são dezenas de lançamentos com sucesso de 

curto ou médio prazo. O perfume é o principal produto de “acesso” ao universo do luxo, como 

demonstra a autora, em que a clientela de varejo compra itens intermediários tendo como 

referência os itens tradicionais.   

Supõe-se que, pelo marketing de serviços, a diferenciação pode ser mitigada pelo 

relacionamento entre os vendedores da marca e os clientes individuais, o mesmo pessoal de 

vendas que é “[...] confrontado com um universo de sonho ao qual sua remuneração não lhe 

permite ter acesso enquanto consumidor [...]”, expondo a ambivalência da democratização, 

sempre relativa, das experiências de luxo (ROUX, 2005, E-book posição: 1407). Relativa 

porque os produtos, os preços e a frequência de compra não são iguais, mas o atendimento e a 

cortesia, as embalagens cuidadosamente preparadas, o relacionamento com o cliente em vários 

pontos de contato e a experiência com a marca podem ser bastante semelhantes.   

Apenas em 1995 casas de luxo centenárias como a joalheria Cartier (1847), a grife 

Hermès (1837), a cristaleria Baccarat (1764), entre outras, aceitaram definir-se como “marcas”. 

Essa concessão está diretamente relacionada à imposição dos investidores para que se 

internacionalizassem e atuassem no mercado global.  

A afinidade da abordagem mercadológica de Roux com a abordagem filosófica de 

Lipovetsky se dá em torno do tom positivo com que se referem ao contexto da individualidade 

que descrevem: a ambivalência do luxo significaria uma nova relação de si com os outros, ou 

um encontro consigo mesmo, mediado pelos bens que, outrora, foram inacessíveis — o luxo 

teria passado a ser, então, um  “prazer a ser partilhado, que não se baseia mais em uma simples 

satisfação narcísica e social e deve saber desenvolver um valor de ligação” (ROUX, 2005, E-

book posição: 1696). Essa seria uma fase mais pura do luxo, menos ostensiva, preocupada com 

a qualidade ao invés da superabundância.  
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A partir do conceito de identidade, a autora apoia-se na abordagem semiótica para 

integrar as noções de ética e estética à maneira de comunicar a visão de mundo dos criadores 

por meio da emoção, conciliada com fatores econômicos que garantem a sobrevivência das 

marcas além de seus criadores.  

O paradoxo constitutivo do luxo é explicado pela recusa ética da motivação econômica 

e a valoração da dimensão estética — do preciosismo do feito à mão, dos materiais nobres, das 

horas de trabalho manual, do envolvimento de funcionários em alisar fitas, ajustar lenços, 

atender a clientela de forma personalizada —; nem tudo é econômico porque os serviços e seus 

preciosos detalhes também existem, movimentando as lógicas de continuidade e 

descontinuidade.  

Além das duas obras aqui comentadas, a influência de Gilles Lipovetsky para os estudos 

da moda é respaldada ainda por obras como “A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade 

do hiperconsumo” (2006) e “A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista” (2015, 

publicada em parceria com Jean Serroy). Por meio de nosso levantamento pudemos constatar o 

capital científico do autor e, por isso, o colocamos como um paradigma da área: ao explicar o 

teor efêmero da moda e dos tempos hipermodernos, ele ofereceu as conceitualizações que 

definem o campo até hoje.    

Em nosso corpus de análise a pesquisa de Carolina Conceição e Souza é um exemplo 

de influência da obra do autor. “Hipermodernidade e suas questões de consumo: o 

hiperconsumidor e as fast fashions” (2011), que parte das definições de Lipovetsky não só sobre 

a moda, mas a estende sobre o todo mundo contemporâneo: qualificado pelas dimensões 

hiperbólicas, paradoxais e hedonistas. A pesquisa teórica apresentada aglutinou consumo, 

sedução, imaginário e publicidade às fast fashions para construir o objeto. O modelo de 

negócios baseado na moda rápida é representado pela marca de varejo popular C&A, e a 

pesquisa empírica é feita com os consumidores de uma loja em Pelotas (RS). O consumo é 

tratado com complexidade, visando contribuir com a área da publicidade ao construir relações 

entre as expressões da marca e os “hiperindivíduos”. 

 

3.2. A semiologia de Roland Barthes  

 

Os estudos da retórica do consumo que refletiam sobre os meios de comunicação de 

massa e incorporavam escrita e audiovisual se iniciam nos anos 60, impulsionados pelo trabalho 

de Roland Barthes (BACCEGA, 2014, p.63). Entre suas obras, “Sistema da Moda” (2009 

[1967]), segundo livro mais citado em nossa investigação (n=93), propõe uma análise do 
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discurso da moda diferente da proposta por Bourdieu e Delsaut pois se concentra na leitura 

restrita do texto, desconsiderando a função do discurso na produção de bens (ROCAMORA, 

2016, p.239, tradução nossa)17. O livro, entretanto, foi uma referência que abriu espaço para a 

moda na academia e, em especial, na área da comunicação (BONADIO, 2010, p.68).  

O autor explica que se trata de “um livro de método”, fundamentado pela semiologia de 

Ferdinand de Saussure, dedicado a analisar estruturalmente as descrições do vestuário feminino 

nas revistas de moda. A Teoria do Signo de Saussure é documentada no “Curso de linguística 

geral” (2006 [1916]), obra póstuma organizada por seus alunos Charles Bally e Albert 

Sechehaye a partir de anotações de aula, e que contou com grande repercussão e importância 

na fundação da linguística moderna, continuando a se desenvolver por meio de outros 

pesquisadores leitores e comentadores de seus escritos.  

 
O fio condutor da teoria sausseareana sobre o signo é a arbitrariedade, ao 

defender que: a relação que a língua estabelece não é de nomes com objetos 

exteriores, mas sim de termos entre si, se a língua consistisse apenas em 

denominar objetos “os diferentes termos dessa língua não teriam relação entre 
si, ficariam tão separados uns dos outros quanto os próprios objetos” (LIMA, 

2017, p.39).  

 

 Dessa “ciência geral dos signos”, da qual a linguística faz parte, e sua capacidade de 

relacionar e combinar termos, o projeto semiológico ao qual Barthes se filia considera que 

muitos objetos culturais com que “[...] os homens lidam constituem sistemas de comunicação, 

portanto, de significações. Os objetos aparentemente mais utilitários — culinária, vestuário, 

moradia — e, com mais razão, os que tem a linguagem como suporte, como a literatura 

‘convidam a uma análise semiológica’” (BARTHES, 2005, p.374).  

A pesquisa para “Sistema de moda” inicia-se em 1957 e termina em 1963, quando a 

linguística ainda não era o modelo que veio a ser; nesse meio tempo alguns livros importantes 

foram lançados, e a obra teria nascido datada, sem o objetivo de ser nem doutrina nem 

conclusivo, apenas de dividir o seu próprio processo da construção de um método e de sua 

generosa análise.   

 Nesse método o autor escolhe analisar o que denomina como “moda escrita”, recorrendo 

o menos possível ao exterior para focar na linguagem textual, pois não haveria sistema de 

objetos que dispensasse a linguagem articulada. Ainda assim, o livro traz reflexões pertinentes 

a qualquer abordagem sobre o assunto, por isso sua influência ainda hoje se justifica.   

 
17 No original: (...) for Barthes, as for Bourdieu, fashion exists not only through clothes but also through discourses 

on them. But whereas Bourdieu and Delsaut look at the system of words as one part only of a wider system of 

production, the field, and therefore external to the discourse itself, Barthes focuses on the internal system, its 

linguistic structure. 
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 Barthes define a linguística como a “ciência dos universos imaginados” (2009, p.16). O 

nosso imaginário coletivo é permeado por conteúdos comerciais, e o imaginário sobre moda, 

muito além da roupa, coloca a produção e os compradores alheios um ao outro em seus 

simulacros, substituindo o tempo do desgaste dos bens, do uso e do envelhecimento, pelo tempo 

da autodestruição libertadora, da renovação constante. Por questões de sistema, o autor refere-

se à moda como vestuário, e o divide e classifica em três: o vestuário-imagem, vestuário-escrito 

e a realidade a que remetem. Há, portanto, a estrutura plástica da imagem e estrutura verbal da 

língua, que não se confundem. 

 O vestuário-real seria a terceira estrutura, tecnológica, em que estão “[...] vestígios 

diversos dos atos de fabricação [...]”, mas nas revistas e nas atividades de divulgação, o que 

temos é a transformação, a passagem “[...] da estrutura tecnológica para as estruturas icônica e 

verbal [...]” (2009, p.23). Em outras palavras, o mesmo objeto moda comporta três estruturas 

diferentes — tecnológica, icônica e verbal — e cada uma delas demanda uma análise específica, 

porque o vestuário-real tem, além do mais, suas funcionalidades, e o vestuário representado é 

pura significação.       

 O autor justifica, brevemente, a análise das revistas de moda por um aspecto social, 

informando que pelo menos metade das mulheres francesas leriam, à época, publicações que se 

dedicavam mesmo que em parte a textos de moda; portanto, a descrição de moda seria um fato 

social. Sua contribuição ao inventariar o vestuário-real, se aliada à sociologia, serve para “[...] 

estudar os circuitos e os ritmos de divulgação da moda real [...]”, antecipando a 

multidisciplinaridade que os estudos de moda exigem (BARTHES, 2009, p.28).   

 Seu corpus de análise para reconstituir um sistema formal de moda foi formado por 

publicações entre 1958-59 das revistas francesas Elle e Le Jardin des Modes, buscando saturar 

todas as diferenças e distingui-las em unidades, concentrando-se apenas no vestuário-escrito.  

 

Se o vestuário de Moda parecer um objeto irrisório perante uma interrogação 
tão ampla, pense-se que essa mesma relação se estabelece entre o mundo e a 

literatura: não será ela a instituição que parece converter a realidade em 

linguagem, que situa seu ser nessa conversão, tanto quanto nosso vestuário 
escrito? Aliás, a moda escrita não será uma literatura? (BARTHES, 2009, p.33).  

 

 Entre as particularidades do vestuário-escrito, em sua função de descrição da moda está 

o poder de atualização do objeto: o texto soma o saber certeiro da palavra à imagem. Os textos 

de moda que o autor analisou pendiam para o teor autoritário, representando a fala de alguém 

que sabe tudo o que está por trás da aparência e do excesso de imagens: “[...] quanto mais 

vestido fotografado eu vejo, mais banaliza a informação, e a nota falada revigora” (BARTHES, 
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2009, p.38). A fotografia de moda pode confundir, mas a palavra atualiza o que é visto, como 

uma prescrição do que usar ou como algo démodé. 

 Durante a escrita desse livro o semiólogo considerava o estudo dos signos não-

linguísticos uma abstração, pois a imagem, por exemplo, sempre tem vários sentidos, e o 

vestuário que todo mundo usa, o vestuário-real, põe em jogo várias substâncias: material, 

fotografia, linguagem (BARTHES, 2005). Por isso, para aplicar sua semiologia, a escrita foi 

privilegiada: as legendas, as descrições, os comentários. 

 Não que isso tenha impedido Barthes de refletir sobre imagens, como faz em “A câmera 

clara”, já em 1980, em que teoriza sobre a fotografia, enquanto técnica e enquanto poesia — a 

imagem como signo em si. Mas a imagem, para o autor, sempre requeria uma abertura porque 

a fotografia sempre traz seu referente, isto é, mantém sempre uma conexão com o objeto 

fotografado que, por sua vez, é real, é além da imagem. A fotografia é imagem, indicando o que 

foi fotografado, ainda que de forma limitada, em uma linha de pensamento que distanciaria o 

semiólogo da linguística inicial para outras disciplinas, como a fenomenologia:  

 

A fotografia é um corte específico no tempo e no espaço. A imagem que se pôs 

sob a superfície da chapa metálica age como um ícone do sujeito, porque ela é 

resultado de uma conexão de fato entre a tomada da foto e o sujeito (foi 
necessário o sujeito existir e ter estado diante da objetiva para que a imagem 

fotográfica se revelasse) (MOTTA; FONTANARI, 2012, p.165). 

 

 Então, retornando ao “Sistema de moda”, o autor destaca a imagem como objeto de 

consumo, que substitui a compra do vestuário real enquanto nos inebria e oferece identificações 

oníricas com os modelos e o que é vestido por eles — mesmo que o objetivo seja incentivar a 

compra, a fruição da imagem já é uma forma de experimentar a moda, porque nos remete ao 

universo externo (BARTHES, 2009 p.40-41). Enquanto a imagem inebria, a escrita descreve 

correlações e equivalências entre o que é visto e vestido como “estar na moda”, retomando a 

precisão.  

 O sistema de moda, continua o autor, é um sistema de significações composto de 

significante material (o vestuário) e um significado imaterial (o mundo, ou a própria moda), em 

que o signo é a correlação entre dois termos: significante indumentário e significado mundano, 

pois “[...] um enunciado de moda implica pelo menos dois sistemas de informação: linguístico, 

que é a língua, e o indumentário, que é o vestuário [...]” pra instituir e produzir a naturalidade 

da relação entre uma estampa e o inverno, entre um vestido e um passeio para fazer compras  

(BARTHES, 2009, p.55).     
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(...) rigorosamente, os quatro sistemas significantes que devemos encontrar em 

todo enunciado com significado explícito (mundano): código indumentário real 
(1), código indumentário escrito ou sistema terminológico (2), conotação de 

moda (3) e sistema retórico (4). Esses quatro sistemas, evidentemente, dão-se a 

ler na ordem inversa de sua elaboração teórica; os dois primeiros fazem parte 

do plano de denotação, e os dois últimos, do plano de conotação 
(BARTHES,2009, p.69). 

 

 A afinidade fundada em signos entre o mundo e o vestuário é analisada em três níveis: 

retórico, terminológico e real. E a revista, como uma “máquina de produzir modas”, instituiria 

os signos de moda, signos linguísticos que obedecem a uma lei geral limitante, em que é 

possível combinar e recombinar, mas não inventar. Relativamente arbitrário, seria elaborado 

anualmente pelos fashion groups, os agentes legítimos do campo, nesse caso específico a 

redação da revista, sendo ao mesmo tempo imposto e demandado pela sociedade, nascendo 

bruscamente a cada ano por decreto. 

 Em seu estudo exaustivo, Barthes se dedicou a demonstrar como a língua, quando 

nomeia, simultaneamente faz existir ou particularizar, elaborando o inventário do vestuário de 

moda e inventariando também as variantes e as rupturas. Por fim, desenha a lógica do vestuário 

pela definição estrutural de três momentos: moda atual (a que é vista vestida na realidade), 

moda virtual (a moda comentada nos textos, que poderá vir a ser moda real) e história (o que já 

passou). Por essa lógica a moda é objeto de notações, do que é a “moda do ano” ou o “fora-de-

moda” seguindo um mapa lexical de combinações “entre as coisas e as palavras” (2009, p.297).  

 A retórica das descrições indumentárias se adequa ao imaginário coletivo sobre modelos 

sociais que, passados para a comunicação escrita, transformam a moda em narrativa: 

 
(...) no plano da denotação, a língua desempenha um papel regulador, 

inteiramente submetido a fins semânticos: parece que a moda fala exatamente 

por querer ser sistema de signos. No entanto, no plano da conotação, seu papel 
parece ser outro: a retórica abre a moda para o mundo, através dela, o mundo 

está presente na moda, não mais apenas como poder humano, produtor de um 

sentido abstrato, mas como conjunto de razões, ou seja, como ideologia 

(BARTHES, 2009 p.409). 

 

 Além de documentar o índice de termos que encontrou em seu corpus de análise, 

Barthes realiza um trabalho explicativo da moda como atividade classificadora, que produz 

naturalidades ao interligar o vestuário a situações totais, sejam imaginárias ou verdadeiras, que 

“transformam funções intramundanas em signos” (trabalho, esporte, férias, estações, 

cerimoniais etc.) (2009, p.427).  

 Entre as pesquisas encontradas em nosso levantamento que realçam a influência de 

Roland Barthes nos estudos da retórica do consumo está a tese “Processos de análise da imagem 
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gráfica: um estudo comparativo da publicidade de moda”, de Christiane Paula Godinho 

Santarelli (2009). A opção da autora, no entanto, é pelas imagens da publicidade de moda, 

repassando as contribuições de autores como Umberto Eco, Jacques Durand, Georges Péninou, 

Jean-Marie Floch, Martine Joly e Andrea Semprini para, ao final, propor um modelo de análise 

da imagem publicitária aplicado a campanhas de uma marca brasileira de jeans, buscando 

compreender o processo persuasivo e contribuindo também com um panorama da publicidade 

de moda no país.  

 A autora identificou que nos modelos propostos pelos autores mencionados, ainda não 

havia nenhum que considerasse o contexto de inserção do texto do anúncio. Para realizar essa 

contribuição, a autora recorreu ao conceito de dialogismo de Mikhail Bakhtin, linguista russo 

que em sua teoria considerava o “sentido de diálogo entre um texto e os outros muitos textos 

da cultura” (SANTARELLI, 2009, p.15). 

 Bakhtin teve menos citações entre as pesquisas que investigamos (n=24), mas sua 

contribuição para o desenvolvimento dos estudos da linguagem é importante, e se diferencia de 

outras abordagens pela noção de dialogia, que se baseia em relações não só entre signos como 

também com o contexto social, com o outro, fazendo com que a língua seja vista como viva e 

como algo que evolui historicamente, e nunca encerrada em si, o que escapa da estrutura do 

sistema linguístico para as dimensões sociológicas. 

 

A língua como sistema estável de formas normativamente idênticas é apenas 

uma abstração científica que só pode servir a certos fins teóricos e práticos 

particulares. Essa abstração não dá conta de maneira adequada da realidade 
concreta da língua. A língua constitui um processo de evolução ininterrupto, 

que se realiza pela interação verbal social dos locutores (BAKHTIN, 2002, 

p.127).  

  

 Ainda respaldando essa tendência teórico-metodológica em torno da semiologia, o 

trabalho de Ana Paula Berehulka Sardinha, “Feminino midiático e quebra de padronização nas 

representações visuais de beleza” (2018) faz uso das idealizações de Barthes para o método de 

análise das imagens, interpretando o discurso mítico da publicidade e libertando o olhar 

fotográfico da obrigação de representar a realidade, cumprindo objetivos criativos.  

 A autora busca averiguar um suposto rompimento com a padronização corporal nas 

imagens midiáticas voltadas para o público feminino pela presença de modelos plus size em 

campanhas. E, para tanto, recorre à fotografia como linguagem para analisar dois processos: a 

construção da imagem por parte do fotógrafo e a interpretação por parte do espectador, 

encontrando em Barthes subsídios para pensar as imagens publicitárias não como “dadas”, mas 
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como abertas aos amplos interesses mercadológicos, que acabam por não romper com os 

padrões de fato.  

 

3.3. Tradições semióticas nos estudos brasileiros de moda 

 

 A influência — e contribuição — das obras de Gilles Lipovetsky e Roland Barthes para 

a produção acadêmica sobre moda é excepcional e, de certo, se assemelharia em levantamentos 

realizados em outros países e em outras áreas do conhecimento, pelo pioneirismo de intitular a 

moda como assunto principal em seus livros publicados.  

 Mas, a partir do terceiro livro mais citado em nosso levantamento, podemos apontar 

uma tendência liderada por autoras brasileiras, formadas pelo Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Semiótica da PUC-SP: Kathia Castilho (n=74), estudiosa da semiótica de 

vertente francesa, assim como sua orientadora Ana Claudia Mei A. de Oliveira (n=34); e Lucia 

Santaella (n=65), estudiosa da semiótica do estadunidense Charles Sanders Peirce.  

 A recorrência das citações de Castilho indica o surgimento de um corpo de autores que 

se formaram estudando moda e hoje são referências bibliográficas, incluídos entre os agentes 

de outras áreas disciplinares que emprestam seus saberes, mostrando maior organização social 

deste subcampo por já contar com seus próprios agentes entre as citações (CRANE, 1977, 

p.166, tradução nossa).  

 Cada uma dessa vertentes semióticas que se destacaram em nosso mapeamento de 

citações tem particularidades e princípios distintos. Comentaremos alguns eventos importantes 

para entender a existência dessas diferenças.  

 Assim como a Semiologia, a Semiótica Francesa é alicerçada na linguística e nos 

princípios do supracitado Ferdinand de Saussure sobre a semiologia. Saussure “estendeu o 

conceito de signo para a semiologia de fenômenos discursivos distintos, dos morfemas e das 

palavras às diferentes formas de expressão da linguagem e mesmo a práticas não-linguísticas”, 

se referindo a unidades semiológicas, símbolos não só linguísticos, buscando a autonomia da 

semiologia como disciplina dos signos e dos seus valores para as sociedades (BRONDEN, 

2018, p.301).     

 Thomas F. Broden alerta que desde os cursos sobre a linguística geral de Saussure já se 

incorporavam práticas não-linguísticas para “definir todo sistema semiológico como instituição 

social”, a exemplo da língua, mas igualmente de “[...] signos marítimos, sinais dos trompetes 

militares, linguagem de surdos mudos etc.” (2018, p.302). O privilégio dado à língua como 

objeto da semiologia nos estudos que se sucederam pode ter sido resultado da eliminação por 
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parte dos editores de sua obra póstuma das ambivalências dessa visão estendida: visão da 

linguagem como atividade humana e processo gerador, e da língua como interpretação e 

decomposição de suas unidades continuamente. “Na semiose constante e sem fim, o espírito 

retoma continuamente os signos, os reanalisa e os refaz. [...] Cada comunidade e cada indivíduo 

retomam ou recusam qualquer inovação ou propaga para adicioná-la ou eliminá-la do idioma” 

(BRONDEN, 2018, p.303).  

 As conceitualizações iniciadas por Saussure e seus princípios do Curso de Linguística 

Geral “[...] acabaram por impor a linguística como ‘ciência piloto’ para outras ciências 

humanas, e estimulou autores como Lévi-Strauss, Lacam, Barthes, Althusser e outros” 

(BRONDEN, 2018, p.303). 

 Roman Jakobson, já em 1974, realizou uma aula magna no “I Congresso da Associação 

Internacional de Estudos Semióticos” em Milão incitando o debate sobre a autonomia entre a 

linguística e a ciência dedicada a estudar “os diversos sistemas de signos e a valorizar o 

problema que decorre de uma comparação metódica destes sistemas, o problema do signo: signo 

como noção genérica em relação às classes particulares de signos” (2010, p.60). Linguista 

russo, Jakobson pretendia formalizar o desenvolvimento harmonioso dessa nova ciência, que 

contemplasse os esforços dos Semiólogos — e todas as suas proposições que não cabiam à 

linguística — e outras abordagens do signo sob a nomenclatura de Semiótica, inspirado pelo 

contato com a obra de Charles S. Peirce que, apesar de ter produzido no final do século XIX, 

apenas começa a ser publicado décadas após sua morte, em 1914. Para Jakobson, esse atraso na 

circulação das ideias de Peirce refletiu na demora da formalização do que hoje entendemos 

como semiótica.  

 

O edifício semiótico de Peirce engloba toda a multiplicidade de fenômenos 

significativos, seja uma batida na porta, uma pegada no chão, um grito 

espontâneo, um quadro, uma peça musical, uma entrevista, uma meditação 
silenciosa, um escrito, um silogismo, uma equação algébrica, um diagrama 

geométrico, uma biruta ou uma simples nota (JAKOBSON, 2010, p.65).  

 

 Mas, como todo campo da ciência abriga disputas, a Semiótica não chegaria a um 

consenso apenas por formalidade, e imbrica ainda hoje vertentes diferentes que amalgamam 

influências da linguística, da filosofia, da fenomenologia e da lógica. Porém, por essa 

receptividade com objetos de naturezas divergentes, são os semioticistas que vêm 

demonstrando maior envolvimento com os temas da moda. Respaldando a Semiótica como 

forte presença em nossa investigação, estão autoras que se filiam à Semiótica Francesa e à 

Semiótica Peirceana, nas quais nos concentraremos. A Semiótica é uma teoria em “contínua 
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construção e aperfeiçoamento de seus conceitos e procedimentos analíticos em função das 

mutações que caracterizam os objetos e que exigem um ininterrupto e constante rigor na 

produção conceitual” (OLIVEIRA, 2021, p.27). 

 O livro “Moda e Linguagem”, de Kathia Castilho, não define a moda como uma 

linguagem, mas a relaciona à linguagem, criando um paralelo. Lançado em 2004, é fruto de 

suas reflexões durante o mestrado e o doutorado sob a orientação de Ana Claudia Mei A. de 

Oliveira (nos dois momentos).  

A linha adotada é a Semiótica Francesa, conhecida como discursiva ou greimasiana — 

por ter sido desenvolvida por Algirdas Julien Greimas e pelo grupo de Investigações 

Semiolinguísticas da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais de Paris, entre as décadas de 

1960 e 1990. De acordo com a autora, essa linha semiótica, pode ser definida como “[...] o 

estudo dos discursos e das práticas que interagem na constituição e/ou transformação da 

condição de interação entre os sujeitos (individual ou coletivo)” (2004, p.55). O discurso, 

portanto, é visto como um espaço de interação, no qual podemos examinar a formação e 

flutuação de elos sociais. Isso mostra o avanço proposto por essa linha semiótica a partir de 

suas influências iniciais: coloca, em método, a idealização da produção de sentido do discurso 

como apreendida em percurso. 

 A semiótica se desenvolveu como arcabouço conceitual para os estudos das 

manifestações sociais e de métodos rigorosos que refinam componentes sintéticos e semânticos, 

e passa pelos níveis profundo e intermediário das estruturas semionarrativas, e o nível 

superficial das estruturas discursivas — análises entre os níveis como o percurso gerativo de 

sentido no plano do conteúdo, enquanto no plano da expressão a análise se faz pela relação 

entre figuratividade e plasticidade (OLIVEIRA, 2021).   

O trabalho de Castilho, que “semiotiza a história”, nas palavras da sua orientadora na 

apresentação de seu livro, nos ajuda a compreender essa proposta a partir da conjunção de dois 

sistemas: o sistema do corpo e o sistema da moda. O discurso é o “apreendimento mais ou 

menos alcançado” de linguagens especializadas que fazem participar um grupo social, mesmo 

grupos reduzidos. Portanto, é uma análise aberta para participação, que não encerra os sentidos 

no próprio signo, pois admite continuidade de sentidos. Os grupos semióticos são 

caracterizados pela competência: “Cada discurso ou texto é uma organização linguageira, em 

que os participantes são sujeitos competentes, ou seja, dotados de saber-fazer, poder-fazer, 

dever-fazer, querer-fazer” (CASTILHO, 2004, p.55). 

Ou seja, há estrutura e organização dos sistemas, mas há, também, cultura e 

historicidade no caminho do sentido. A linguagem é sempre aprendida culturalmente, por 
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modos de transmissão e de desenvolvimento em que sujeitos adquirem e interiorizam as 

dinâmicas para, daí, se tornarem capazes de produzir enunciados próprios, por competências 

próprias. A estrutura do discurso convoca e autoriza a presença do não-textual como parte 

constitutiva, diz Adail Sobral (2009):  

 

Isso evidencia a forma como a semiótica, operando no campo da imanência do 
discurso enquanto universo relativamente autônomo de sentido, busca aí os 

efeitos de sentido que têm as diversas determinações — sociais, históricas, 

antropológicas etc. na estrutura do discurso. Em outras palavras, a problemática 

da relação entre texto e contexto, entre imanência e condições materiais de vir-
a-ser do texto, é tratada na semiótica de modo tal que, em vez de isomorfismos 

contextos-textos, tem-se a imanência, ou, por assim dizer, o intradiscursivo, 

como espaço privilegiado de instauração das modulações que o sentido assume 
a partir desse contexto (SOBRAL, 2009, p.65). 

 

A análise que “Moda e Linguagem” nos traz se abre para o ver e para o ser visto, 

refletindo sobre estratégias de visibilidade. Na aparência retemos a necessidade de “[...] 

corresponder aos próprios anseios e de ser percebido [...]” (o ver e ser visto como condição 

mínima do parecer), tarefas difíceis que requerem qualificação dos protagonistas de cada 

discurso e, por isso, varia de sujeito para sujeito (CASTILHO, 2004, p.57). A escolha de peças 

de vestuário ou adorno pelas qualidades, cores e formas, é entendida como “eixo 

paradigmático”, e as possibilidades de combinação como “eixo sintagmático”. (CASTILHO, 

2004, p.132). 

 Analisar o corpo como sistema é olhar para a “[...] plástica anatômica característica do 

corpo como se apresenta [...]” como estrutura, em que o sujeito aceita ou nega suas 

conformidades. E a roupa como outro sistema, em conjunção com o primeiro, quando os 

materiais revestem o tecido dérmico — integrando o corpo com forma e cromatismo, de 

maneira permanente ou nas marcas efêmeras que utilizamos para acompanhar a vida 

contemporânea.  

 As distinções principais analisadas pela autora são entre os gêneros feminino e 

masculino, estruturadas por linhas “simétricas e assimétricas, verticais e laterais” por meio de 

um corpus eclético, que traz imagens documentais e imagens publicitárias: de “dorsos 

escarificados do Sudão” à “criação do estilista Issey Miyake”, de “tribo indígena brasileira” a 

“Versace”. O corpo, então, é uma estrutura linguageira, que arranjamos, decoramos e 

ornamentamos por relações combinatórias entre significantes diversos (CASTILHO, 2004, 

p.69).  
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Por meio dessas relações criamos consensos sociais e pactos coletivos, entendemos as 

posições dos sujeitos ante o todo social, e pelas aparências enxergamos vestígios de crenças, 

costumes e outros aspectos socioculturais formadores do sujeito.  

 

A roupa, entendida então desse modo, isto é, como revestimento e decoração 
estética, coloca o corpo diante de uma possibilidade de representação que se 

funda e se estrutura em diferentes objetos na busca de dotá-lo de uma 

significação capaz de codificar objetivamente funções, utilizações, além de 
normatizar uma série de relações (CASTILHO, 2004, p.76). 

 

É na conjunção da plasticidade do vestir com a plasticidade do corpo que a moda se 

torna codificada e decodificada (quando tais códigos são compartilhados pelo grupo) e 

traduzida verbalmente, produzindo significados por ações e gestualidades. Por isso é quase 

impossível desvincular a ideia de moda dos objetos de vestir e adornar o corpo: pois, se a moda 

é a modulação do ser aos contextos socioculturais e o corpo é a forma como nos colocamos no 

mundo, a moda é uma das formas como usamos o corpo, nossa primeira “propriedade”.   

O vestuário é uma forma de, pelo corpo, entendermos nosso lugar na sociedade, e se 

essa relação torna-se mais complexa, nos transformamos conforme a nossa necessidade de lidar 

com a complexidade. Em dado momento histórico, entendemos isso como moda. Contudo, os 

princípios do corpo como vestido/ornamentado como forma de imposição podem ser 

percebidos desde muito antes, em civilizações de diferentes lugares.  

As ações humanas sobre a natureza e as relações entre práticas sociais e estéticas 

estabelecem contratos entre o sujeito e outros atores, definindo traços de alteridade entre eles, 

dada a necessidade latente de querer significar, reconstruir e recriar. Tudo isso por meio de 

artifícios inéditos, geradores de novas significações e desencadeadores de um estado de 

conjunção e disjunção com os valores pertinentes à cultura que permitem ao sujeito “ser lido” 

(CASTILHO, 2004, p.48). 

 “Moda e linguagem” é histórico e metodológico, e por isso seu impacto nas pesquisas 

em Comunicação e Moda é alto, confirmando a esperança expressa pela autora ao final do livro 

de elevar a moda como tema de pesquisa no Brasil. A obra apresenta a moda como um texto 

dialógico que contribui para a presentificação do sujeito e que está em diálogo com vários 

outros discursos sociais pelo estatuto da linguagem, discursos que se relacionam e se 

confrontam.  

 

A moda pode ser entendida como a expressão de um conteúdo e, assim, ela pode 

ser lida como um texto, que, por sua vez, veicula um discurso. E o corpo, da 
mesma maneira, também é a expressão de um conteúdo, isto é, um texto que 

veicula um discurso. Juntos, moda e corpo formam a unicidade textual que 
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sustenta um conteúdo ou, como se disse, um determinado discurso 

(CASTILHO, 2004, p.34). 

  

 A moda é um sistema porque está repleta de regras combinatórias para o corpo como 

sujeito coletivo mesmo quando se promove como liberdade de escolhas. É legítimo dizer que, 

como mercado, tem seu marco nas sociedades modernas, mas como “regime de presença, de 

interação e de visibilidade”, a moda decorre da capacidade humana de atribuir sentidos aos 

objetos (MARTINS, 2004, p.20).  

 Em nossas práticas de vestir e adornar, estamos reorganizando o corpo de acordo com 

concepções da cultura, agindo por meio das escolhas de combinações, escrevendo microtextos 

“[...] embaraçados no macrotexto da cultura [...]” para estabelecer identidade diante do outro 

(CASTILHO, 2004, p.84). O corpo, se entendido como suporte para as criações da moda, não 

conta com a permanência e a estabilidade dos suportes das artes plásticas, como por exemplo 

as telas que imortalizam as pinturas; por isso essas criações expressam as mudanças constantes 

e cíclicas da condição humana e reagem ao passar do tempo, produzindo efeitos de sentido entre 

o ser e o parecer, e os efeitos de não-ser e não-parecer, entre ser individual e ser coletivo, velar 

e revelar, em esquemas de manipulação e de regulação.  

 Por fim, Kathia Castilho reitera que, usando roupas e adornos como linguagem, o sujeito 

constrói um discurso sobre o seu corpo, ressemantizando-se, cada elemento podendo se tornar 

actante que lhe dá competência para protagonizar diferentes programas narrativos (2004, 

p.181). 

 A obra é representativa da parceria de Castilho e sua orientadora, Ana Claudia Mei A. 

de Oliveira, também bastante citada em nosso levantamento (n=34) e com capital científico e 

influência que fazem dela uma das agentes de prestígio do campo. Seu trabalho é dedicado à 

Semiótica Francesa e Greimasiana, produzindo também sobre outros assuntos, mas atuando 

amplamente com a moda e o consumo em relação com o corpo — mais especificamente, o 

corpo vestido. O corpo vestido plasma a série de escolhas que o configura como discurso, e o 

discurso “[...] como definiu Greimas, é um espetáculo de transformações, portanto, espetáculo 

enunciado dos elementos que estão mais abstratamente nas estruturas semionarrativas” 

(OLIVEIRA, 2021, p.24).  

 Para a pesquisadora, a roupa — e os adornos, por extensão — é um dos artefatos mais 

característicos da humanidade; pela interação desta com o corpo e do vestir em circulação pelas 

mais diversas sociedades, tem a capacidade de recontar a história da própria humanidade e de 

seus saberes, seus descobrimentos e contatos com outros povos e lugares, quando se percebem 

incorporações de valores tangíveis e intangíveis estabelecendo sincretismos — linguagens 
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verbo-visual-espacial atuando em relação com a outra — nas manifestações do corpo vestido 

(OLIVEIRA, 2021).  

 A autora também considera a construção da aparência pelos aparatos midiáticos, 

capazes de visibilizar ou invisibilizar certos corpos vestidos, engrenando o jogo da visibilidade 

na realidade social. Assim, a semiótica ajuda a compreender as articulações das linguagens na 

plasticidade rítmica (no plano da expressão) e na figuratividade (no plano do conteúdo), sempre 

de forma relacional, entre os modos de estarmos e nos comportamos em ambiente social.  

 Os corpos no social não são fixos nem são apenas presença, pois performam “as 

posturas, as poses, as atitudes, os ritmos pelos modos de os sujeitos movimentarem-se em cena 

(...) o balanço corpóreo dessas dinâmicas cuja rítmica passou também a produzir modas para 

serem seguidas nas passarelas do dia a dia da vida corrente” (OLIVEIRA, 2021, p.19). 

 Em sua proposta, Oliveira convoca tanto as postulações da teoria semiótica de Greimas 

quanto as de Eric Landowski e sua formulação sociossemiótica, suas continuidades e 

desdobramentos para metodizar e teorizar uma ciência das experiências e das práticas 

cotidianas, que só se configuram em relação ao outro, ou seja, pela alteridade.  

 
A discussão de quem é o outro e do espaço acional dessa outridade é atual, desde 

as últimas décadas do século XX, com a intensificação dos fluxos populacionais 

e, como mostrava o sociossemioticista nos anos oitenta do século passado, 

vivem-se por todos os lados crises de alteridades, o que complexifica ainda mais 
os percursos de construção identitária (OLIVEIRA, 2021, p.18). 

 

 O objetivo da semiótica nesse projeto é avançar sobre as situações comunicativas 

descrevendo os seus efeitos; e como atingem e afetam tanto o destinatário quanto o analista, 

centrando-se nas ações. Nas expressões observadas como arranjos sintagmáticos “que 

encadeiam escolhas paradigmáticas”, processando a articulação dos sistemas de linguagem na 

composição de si. O ponto de partida é a proposição do Percurso Gerativo de Sentido (PGS), 

que organiza as estruturas em “Discursivas” (nível da superfície); Narrativas (nível 

intermediário); e Profundas (nível profundo), em cada uma delas com componentes sintáticos 

e semânticos. A análise parte do mais superficial e concreto do discurso, passando pelos níveis 

semionarrativos, para chegar à axiologia da construção dos sentidos, aos valores dos quais o 

discurso se faz “textualização da manifestação (OLIVEIRA, 2021, p.23).  

 Por isso, o sentido é apreendido “em percurso”, na discursivização, na enunciação, dada 

por actorialização, temporalidade, espacialização, aspectualização, enquanto semanticamente 

se apreende a tematização e a figuratividade para realizar passagens entre um nível e outro. E, 

com essa incursão teórico-metodológica, a autora edifica sua abordagem para os estudos do 
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consumo, e do corpo vestido (que estão diretamente relacionados). A roupa no corpo é, 

portanto, o enunciado, tanto de estado como de transformação, de construção da aparência:  

 
Em uma primeira fase da teoria semiótica, a narratividade foi tomada somente 

como relato da circulação de valores entre sujeitos, cujos estados se 

transformavam com a aquisição ou com a perda de objetos de valor. Desse 
modo, na circulação dos valores produziam-se aos percursos de estados de 

disjunção e de conjunção, como dissemos. Entre os dois parceiros do enunciado, 

tudo é mediado pela circulação de objetos de valor que funcionam como um 

terceiro na interação entre os sujeitos que não se sentem, não se tocam, nem 
gozam os valores que passam a possuir; esse tipo de relação tornava a junção 

do sujeito com os objetos de valor como da ordem da possessão, do ter para o 

ser, na conjunção, ou da ordem da despossessão (privação de posse), do não ter 
para o ser, na disjunção. O risco dessa posse pela posse é o consumismo, e tão 

logo conseguida a obtenção de um objeto de valor um outro se impõe ao sujeito, 

instaurando a ele e nele uma jornada sem fim de conquistas acumulativas de 
valores (OLIVEIRA, 2021, p.32).  

 

 Em suma, a linha semiótica que se destaca pela tradição francesa em nossa pesquisa 

trabalha a narratividade como postulada por Greimas enquanto universal e essencial em todos 

os objetos semióticos, prevendo analisar estados, mas também transformações, ao que 

Landowski complementa, introduzindo os problemas dos processos interativos (OLIVEIRA, 

2021).  

 Um exemplo da continuidade desse projeto de estudos da moda pela Semiótica Francesa 

está em “Desfile de moda nos espaços da cidade: abordagem semiótica dos regimes de 

visibilidade, de identidade, de interação e de sentido”, de Josenilde Silva Souza (2011). 

Também sob a orientação da Profa. Dra. Ana Claudia Mei A. de Oliveira, a autora busca 

entender o quanto a escolha de um espaço para a realização de um desfile o reconfigura plástica 

e semanticamente, das salas fechadas às ruas, tensionando o espaço público e o privado. 

Combinando Greimas e Landowski na teoria e na metodologia, o corpus de análise inclui 

fotografias próprias de quatro desfiles realizados em espaços abertos durante a SPFW e a Casa 

de Criadores, em que a autora se coloca no lugar da experiência estésica e estética, como público 

do processo de interação.        

 No âmbito da semiótica de Charles Sanders Peirce, a autora mais citada é Lucia 

Santaella, dedicada pesquisadora da obra do semioticista, pela qual investigou um amplo leque 

de assuntos construindo um currículo extenso e tendo orientado, até então, 258 mestres, 

doutores e pós-doutorados, e com “50 livros publicados, dentre os quais 6 são em coautoria e 

dois de estudos críticos”18 .  

 
18 Fonte: http://lattes.cnpq.br/8886485096957731, atualizado em 27 abr. 2021.  

http://lattes.cnpq.br/8886485096957731
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 Autora profícua, contribuiu para temas da literatura, das artes, das mídias, das 

tecnologias, mas principalmente para a formação de semioticistas advindos de diversas áreas 

do conhecimento, disseminando essa vertente teórico-metodológica. Dada a interação com seus 

orientandos e estando como referência na área da semiótica, são esses os motivos do expressivo 

número de citações em nosso corpus de análise. Com suas leituras e produções sobre a 

semiótica de Peirce, Santaella oferece um cabedal teórico-metodológico pertinente às mais 

variadas formas de expressividade da moda e do consumo pela comunicação.  

 A vertente peirceana de semiótica é alheia ao legado de Saussure na linguística e na 

semiologia. Contemporâneos, não há indícios de que tenham tido contato com o trabalho um 

do outro; embora Saussure manifestasse o interesse em uma ciência dos signos, um sistema 

semiológico, sempre o mencionou como algo a ser desenvolvido. Enquanto Peirce se alinha a 

uma corrente de estudos da qual fazem parte “[...] Locke (1694), Lambert (1764), Bolzano 

(1837) e Husserl (1890) [...]”, como esclarece Jakobson, e estava consciente de estar assentando 

as bases da semiótica, edificadas sobre as bases da fenomenologia e da “[...]ciência antecipada 

e prevista pelo pensamento filosófico europeu de dois séculos antes” (2010, p.65).  

 
A notar que, em toda sua vida de sábio, a concepção subentendida de seus 

esforços contínuos para o estabelecimento de uma ciência dos signos ganha em 

extensão e profundidade, pelo caráter cerrado e íntegro que assume. Quanto ao 

termo ‘semiotic’, ‘semeiotic’ ou ‘semeotic’, ele não surgirá nos manuscritos de 
Peirce a não ser na virada do século: é nesta época que a teoria da “natureza 

essencial e a variedade fundamental da semiose possível”, prenderá a atenção 

do grande pensador (JAKOBSON, 2010, p.65).  
 

 A semiótica de Peirce tem como princípio que toda significação é a tradução de um 

signo em outro sistema de signos, que desencadeiam uma série infinita dos mesmos, inclusive 

na ausência de destinatários, tal como os sintomas são signos em uma doença. Os modos de ser 

dos símbolos são diferentes a depender da sua classificação e o autor se empenhou 

rigorosamente na descrição do caráter de todos os signos possíveis: “nas suas tentativas 

sucessivas de estabelecer uma classificação completa dos fenômenos semióticos, Peirce 

terminou por esboçar uma tabela comportando 66 divisões e subdivisões que procuram abarcar 

a ação ‘de quase todo tipo de signo’ conhecido” (JAKOBSON, 2010, p.67).  

 Santaella nos explica o aparato formal dessa teoria e sistema de análise baseada em 

tríades: o signo sendo qualquer coisa relacionada a uma segunda coisa — o objeto — de tal 

modo que traga uma terceira coisa — o interpretante — concatenando uma série de outros 

signos também triádicos, “ad infinitum”, como é da natureza do signo a ação de crescer, de “[...] 

gerar um interpretante, que gerará outro interpretante e assim indefinidamente” (2008, p.18).  
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 Em “Semiótica Aplicada” (2002, p.5), a autora explica a natureza triádica e cada uma 

das suas posições de análise do signo: i. o signo em si mesmo e suas propriedades internas, no 

seu poder de significar (primeiridade); ii. o objeto na sua referência àquilo que ele indica, se 

refere ou representa (secundidade); iii. o interpretante nos tipos de efeitos ou de interpretações 

que tem o potencial de produzir ou despertar (terceiridade).  

 A ligação dessa vertente semiótica com a fenomenologia se dá na identificação primeira 

da qualidade do signo, a primeiridade: “[...] a fenomenologia é uma quase ciência que investiga 

os modos como apreendemos qualquer coisa que aparece à mente [...] um cheiro, uma formação 

de nuvens no céu, o ruído da chuva, uma imagem em uma revista etc.” (SANTAELLA, 2002, 

p.2).  

 A fenomenologia também é o alicerce das três ciências normativas de Peirce —que 

estudam os ideais (estética), os valores (ética) e as normas (lógica). “Que ideais guiam nossos 

sentimentos? Responder essa questão é tarefa da estética. Que ideais orientam nossa conduta? 

Esta é a tarefa da ética. A lógica, por fim, estuda os ideais e as normas que conduzem o 

pensamento” (SANTAELLA, 2002, p.2) A lógica, aliás, é o que Peirce determina como 

semiótica, uma lógica da ciência, que adere a objetos e teorias plurais.   

 O significado — ou o sentido — é algo que o próprio signo transmite, uma propriedade 

interna a ele, enquanto a ideia provocada por sua expressão se constitui no interpretante. A 

relação triádica signo-objeto-interpretante é a forma ordenada de um processo gerativo, um 

mapa lógico da semiótica que corresponde à noção de semiose, ou seja, ao processo pelo qual 

os significados se produzem (SANTAELLA, 2008, p.28-29).  

 Esse mapa lógico se associa ao repertório e ao contexto sociocultural para nos permitir 

interpretações de qualquer fenômeno, para lermos o mundo em si como linguagem. Apesar 

disso, a semiótica não é onipotente e está em função do conjunto de relações, de conhecimento 

e experiência prévios do signo, nomeado como experiência colateral. Para uma semiótica da 

moda é necessária uma teoria da moda, ou alguma intimidade com o que é entendido como tal 

no mundo social (SANTAELLA, 2017).  

 A teoria de Peirce diferencia o “objeto imediato” — interno ao signo — e o “objeto 

dinâmico”, a que o signo se refere ou representa, e que é externo a ele. Supondo que em uma 

fotografia temos uma modelo vestida com um vestido vermelho. Tanto a fotografia quanto a 

modelo, o vestido e a vermelhidão são objetos imediatos em minha análise. Contudo, para saber 

que aquele vermelho é característico da grife italiana Valentino, que a foto registrou um desfile 

da semana de Alta-Costura que só acontece em Paris, é necessário convocar esse repertório, ou 

minha interpretação ficará limitada — existirá, mas em primeiro nível, como qualidade, 
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impressão ou como interpretação emocional. A tarefa da análise semiótica dessa vertente exige 

que sejam desenvolvidas as faculdades de contemplar; de distinguir, discriminar e diferenciar 

o que foi observado; e de generalizar em classes e categorias (SANTAELLA, 2017). 

 

Uma peça publicitária para o reposicionamento de um produto no mercado é 
um signo do produto, que vem a ser o objeto desse signo, isto é, da peça 

publicitária. Não apenas o produto em si é o objeto do signo, mas o produto 

reposicionado, tal como a peça o representa. O impacto ou não que a 
publicidade despertar no seu público é o interpretante da publicidade 

(SANTAELLA, 2002, p.9).  

 

 Defensora da semiótica para analisar qualquer coisa, pois “[...] na sua função mediadora, 

é sempre o signo que nos coloca em contato com tudo aquilo que costumamos chamar realidade 

[...]”, as leituras e proposições da semioticista brasileira sobre o legado de Charles S. Peirce são 

substanciais para a adoção recorrente dessa perspectiva na pesquisa desenvolvida no país 

(SANTAELLA, 2002, p.15). 

Uma das pesquisas fundamentadas pela Semiótica Peirceana levantada por nós é de 

Mariane Tojeira Cara Almeida, em seu trabalho “A marca na moda jovem: a relevância da 

experiência colateral na eficácia comunicativa da marca” (2007), que analisa marcas 

segmentadas para o público adolescente. A experiência colateral deve ser entendida como o 

repertório de experiências e de conhecimentos sobre o signo — no caso, a marca — e 

informações corriqueiras encontradas fora dele, mas que interferem na interpretação. Para uma 

marca se comunicar com o público jovem de forma eficaz, é importante acessar essas 

experiências e suas potencialidades para criar conexões. A autora demonstrou seu argumento 

reunindo referências sobre o jovem na cidade de São Paulo, com relação a formas de gastar o 

próprio dinheiro, com consumo midiático — mídia de “massa” e internet — e consumo em 

espaços públicos, como o shopping center.  

  

3.4. Dos fundamentos socioculturais  

 

 Dos 10 autores mais citados, cinco estão associados ao campo da sociologia: Jean 

Baudrillard (n=74), Pierre Bourdieu (n=71), Edgar Morin (n=64), Stuart Hall (n=61) e Georg 

Simmel (n=60), alguns mais alinhados que outros à interface Comunicação e Moda. Isso reflete 

uma herança do projeto do campo das Ciências da Comunicação no Brasil, cujo impulso veio 

das ciências sociais, em particular da sociologia, “[...] seus argumentos, conceitos e esquemas 

de interpretação” (ROMANCINI, 2006, p.54). Ainda assim, revela aspectos das obras desses 

autores intrínsecos à nossa interface.  
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 É um conjunto heterogêneo, de falas díspares, entre as quais impelimos diálogos 

possíveis. Para descrever e interpretar esses resultados, não seguiremos os valores quantitativos 

como uma ordem, dada sua função simplesmente organizativa e não determinante de nossa 

leitura. A nossa proposta nessa seção é partir das contribuições mais tradicionais para o nosso 

objeto, até as mais recentes, que apontam territórios inexplorados, trazendo quando necessário 

outros autores de relevância que ampliam a visão dos autores mais citados nesta seção. 

 A obra de Georg Simmel abre a discussão, pois ela representa uma das primeiras 

teorizações do aspecto fundamental da moda: o dualismo entre o movimento e a fixidez 

característica da modernidade, portanto, da moda como fenômeno social, em obras como “As 

grandes cidades e a vida do espírito” [1903], “Para a psicologia da moda: estudo sociológico” 

[1895] e “Filosofia da moda” [1905]. A sociologia simmeliana descreve o mundo e a 

socialização pelas percepções de movimento em meio às formas cristalizadas da vida moderna, 

resultados das interações nesse entremeio histórico, entre o fixo e o que está em “ação e em 

movimento”:  

 

É isso que faz com que o conceito de interação ocupe a posição-chave na 

sociologia simmeliana, pois ele é a "ferramenta" que desvenda por entre as 

formas os movimentos que nelas confluem e dos quais elas são resultados. Que 
em virtude de um alcance visual insuficiente não percebamos o movimento que 

está por detrás das formas, só mostra a importância do microscópio e do 

telescópio, essas invenções modernas que tornam o que está distante próximo 
(WAIZBORT, 2008, p.5).   

 

 Passeando o olhar pelas grandes cidades europeias do início do século XX, Georg 

Simmel buscou compreender os indivíduos e os produtos da vida moderna no mercado em que 

produtor e freguês deixam de se conhecer mutuamente para se tornarem completamente 

desconhecidos, inserido em um tempo maquinalmente compassado pelos relógios e tráfegos 

econômicos, de distâncias alargadas, que redefiniam os sentidos e os ritmos da vida. O excesso 

de estímulos e a velocidade com que se alteravam afetaram a percepção e a distinção entre quem 

é quem no espaço em urbanização, na medida em que o dinheiro se torna o denominador comum 

de todos os valores (2005 [1903], p.582).  

Mesmo quando parecemos indiferentes – a atitude que o autor identifica como blasé – 

“[...] a atividade de nossa alma responde, contudo, a quase toda impressão vinda de outro ser 

humano” (SIMMEL, 2005, p.583), em formas de socialização que realizam as aproximações e 

os afastamentos. De círculos sociais pequenos para grupos expandidos e afrouxados, maior 

tanto em números e espaço quanto nos significados e no conteúdo da vida, a individualidade se 

desenvolve com certa liberdade de movimento, considerando as pesadas imposições e limites 
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de formação de personalidades das sociedades anteriores. O cosmopolitismo espelha, naquele 

primeiro momento de observação, a ampliação dos círculos sociais e a liberdade pessoal, 

tensionando a relação individualidade – coletividade.   

Simmel descreve uma pulsão rumo à existência pessoal mais individual diante da 

brevidade dos encontros em que fazer-se notado exige maior esforço, nas relações entre espírito 

objetivo e espírito subjetivo, em que mesmo objetos do âmbito doméstico encarnam uma soma 

de espírito, para o ser humano se distinguir e se unificar na totalidade. As grandes cidades são 

lugar para esse conflito entre o particular e a totalidade (Ibid., p.589).   

Nesse contexto, Simmel elaborou seu estudo sociológico de uma “psicologia da moda”, 

descrevendo as forças contraditórias do destino da vida moderna nas formas de oposição e de 

princípios antagônicos. Entre os polos, com frequência, um deles apresenta a tendência 

psicológica para a imitação. “Na imitação, é o grupo que conduz o indivíduo” e o “liberta da 

tortura e da responsabilidade da escolha”, enquanto no outro polo domina a tendência para “a 

diferença individual, a autossuficiência, o distanciamento da generalidade” (SIMMEL, 1998 

[1895], p.160).    

A moda, por sua vez, satisfaria as necessidades das duas tendências, pois os indivíduos 

não vivem a moda na mesma intensidade no mesmo momento. Simmel reparava que as modas 

que ele presenciava eram sempre modas de classe: “as modas dos estratos superiores 

diferenciam-se daquelas dos estratos inferiores, e são prontamente abandonadas quando os 

últimos passam a se apropriar das mesmas” (SIMMEL, 1998, p.161).  

As diferenças de acesso socioeconômico aos bens desencadeavam os traços 

psicológicos para a imitação e a distinção. Quando aqueles que tiveram acesso a um estilo – e 

ao arsenal de bens relacionados – no início do seu ciclo como moda começam a perceber a 

banalização pelas cópias e imitações daqueles com menos recursos, despertam para o desejo 

por novidade. Isso quer dizer que diferentes grupos vivenciavam a moda em momentos 

diferentes – ou nem chegavam a vivenciá-la – não sendo percebida uma moda que tomasse, de 

fato, a totalidade da sociedade em um só tempo, havendo estilos diferentes e simultâneos, 

porque classes diferentes adotam estilos em ritmos diferentes.  

São essas as premissas do “desenho” do movimento da moda proposto pelo sociólogo 

alemão. Considerando que as condições de produção e consumo da época beneficiavam as 

classes mais altas na aquisição de novidades, as outras classes tenderiam a olhar sempre para 

cima, fazendo da moda um comportamento essencialmente de aspiração, pois a consciência de 

moda, de novidade, se relacionava ao que vinha de fora, uma “distinção ao estado das coisas”, 
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que equilibra a moda entre sua “forma” (necessidade e possibilidade de distinção) e seu 

“conteúdo” (necessidade e desejo de vinculação com os outros) (SIMMEL, 1998, p.62).  

O desenho desse movimento foi denominado de “gotejamento” (trickle down), ou seja, 

elementos da forma e do conteúdo das modas que vinham dos mais altos setores da sociedade 

pingando para os setores abaixo. Essa dinâmica representava a forma dominante da moda, o 

que não o impedia de perceber que havia comportamentos de oposição, porém, Simmel entendia 

que vestir-se de maneira anacrônica em busca do sentimento de individualidade pela mera 

negação social se qualificava como uma “imitação de sinal trocado” – que não nega, ao 

contrário, demonstra consciência da tendência dominante. Nessa passagem, o autor antecipa as 

quebras na dinâmica da moda que a ascensão da cultura jovem causaria, cerca de cinco décadas 

depois, as antimodas: 

 
Principalmente, as pessoas jovens demonstram uma extravagância 

surpreendente na sua maneira de apresentar-se, um interesse sem fundamento 

real de produzir-se que domina todo seu círculo de consciência e desaparece da 

mesma forma irracional como apareceu. Isso pode ser chamado de moda 
pessoal, que constitui um caso limite da moda social (SIMMEL, 1998, p.166).  

 

A teoria do gotejamento foi e é amplamente influente e elucidativa, e apoiou muitas das 

proposições seguintes sobre a moda, entre elas, a dinâmica bubble up (ebulição), que sugere 

que as inspirações da moda viriam da vida urbana, das classes populares, para os grandes 

centros de criação, invertendo o sentido do movimento desde a emergência de culturas jovens 

na sociedade. Entre os anos 40 e 60, se alastrava pelos centros urbanos mais desenvolvidos, 

grupos que se identificavam pelos bens e comportamentos de consumo, exercendo 

criativamente suas construções identitárias e encontrando condições econômicas para 

reinventá-las. Nos anos 60, o sociólogo estadunidense Herbert Blumer (n=4) sugeriu a 

concepção de “adoção coletiva”, em artigo de grande impacto publicado pela Sociological 

Quarterly chamado “Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection” [1969].  Nos 

anos 90, Ted Polhemus (n=19) conceituou sua abordagem da moda de rua como “supermercado 

de estilos” em “Street style: from sidewalk to catwalk” [1994]. Essas concepções também são 

amplamente adotadas, principalmente em pesquisas de mercado. Os movimentos da moda 

continuam sendo relidos e repensados, o que é inevitável dada a natureza do fenômeno.  

A suposta rigidez da teoria de Simmel sobre as classes a sentenciou como uma teoria 

passada, mesmo tendo o autor advertido que aquela era uma proposição para “compreender, e 

não acusar” (SIMMEL, 2005, p. 589). Corroboramos com a leitura de Leopoldo Waizbort, de 

que há pluralidade nos escritos simmelianos, ao referir-se a duas imagens de mundo que 
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funcionam em tempos, ou durações, desiguais, em um “dualismo radical”: “[...] uma delas, 

relativa à fixidez, à lei eterna e imutável, ao intemporal; a outra, ao movimento, ao efêmero, à 

realidade histórico-concreta” (2008, p.5).  

 Outro autor que reforça a presença dessa abordagem sociológica em nosso corpus é 

Walter Benjamim (n=53), em obras como “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica” [1936] e “Paris, capital do século XIX” [1939]. “Herdeiro tanto de Simmel quanto de 

Marx”, traz em sua reflexão sobre a mercadoria e sua circulação social um dos eixos principais 

da teoria sobre o capital, de que a realização da produção e a realização do consumo são 

interdependentes (BACCEGA, 2014, p.58). Em sua obra inacabada, “As Passagens”, Walter 

Benjamin recolheu e classificou referências da “[...] representação coisificada da civilização, as 

formas de vida e as novas criações de base econômica e técnica” (BENJAMIN, 2006 [1939], 

p.53). O mundo se tornava um universo fantasmagórico do qual Paris era a capital.  

 O título faz referência às construções em ferro, realizadas após 1822 que, impulsionadas 

pela conjuntura do comércio têxtil e dos magazines, tornam-se centros de mercadorias de luxo 

expostas de forma que a “[...] arte põe-se a serviço do comerciante [...]” em galerias cobertas 

de vidro e paredes em mármore atravessando quarteirões inteiros com lojas alinhadas, um 

“mundo em miniatura” (Ibid., p.54-55). As passagens seriam a origem das lojas de 

departamentos e shopping centers.  

 Nas passagens foram feitas as primeiras experiências de iluminação a gás, já que 

constituíam territórios da visibilidade, do elogio às construções em ferro e seus fins transitórios, 

centros de “[...] peregrinação ao fetiche da mercadoria” (BENJAMIN, 2006, p.57). 

Trabalhadores se tornariam clientela ou tomariam parte apenas por distração, sem tocar ou obter 

os objetos de desejo, como uma forma de entretenimento, de distrações esplendorosas e 

rodeados por propaganda. Os locais de habitação e de trabalho se apartam, e Benjamim observa 

a separação do âmbito privado, transmutado em um universo de refúgio da realidade do 

trabalho, para idealizar objetos e colecioná-los, guardando coisas sem a obrigação fazê-las úteis 

na “[...] casa como expressão plástica da personalidade” (Ibid., p.60).  

Nas ruas, a figura do flanêur familiariza a intelectualidade e o mercado, uma das 

ambiguidades do novo tempo (que não deixaria de ser igual em muitos aspectos) ao “enobrecer 

as necessidades técnicas com pseudofinalidades artísticas, de um século que não soube 

responder às novas virtualidades técnicas com uma nova ordem social” (BENJAMIN, 2006 

p.67). O autor define ainda a modernidade como mediações enganosas do antigo e do novo no 

coração das fantasmagorias, um ideário de progresso, de consumo dos estímulos visuais e do 
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imaginário relacionado às coisas, com as passagens forjando narrativas imaginárias para os bens 

de uma burguesia com pretensões universais.   

 A relevância atual do legado tanto de Simmel quanto de Benjamin, e dessas primeiras 

observações do que se “cristalizava” em oposição ao que “fluía” pela modernidade, é salientada 

em “A moda como imagem onírica: uma análise benjaminiana da revista Harper's Bazaar”, de 

Carolina Fabian Sato Gavino (2016). Os conceitos de fetiche da mercadoria e fantasmagoria 

apoiam a dissertação que parte do contexto de criação da revista, em 1867 nos Estados Unidos, 

para se concentrar na edição brasileira, que surge apenas em 2011. O luxo apresentado na 

revista é refletido pela conceituação da aura, e as páginas orientam o olhar assim como as 

passagens parisienses eram galerias que orientavam os passos pelos sonhos do mundo moderno. 

As mercadorias são detentoras de poderes míticos, em que a moda personifica o encantamento 

compensando prazeres perdidos e desejos oníricos de transfigurar imperfeições, especialmente, 

pela exibição de objetos de luxo. A imprensa – tomando o histórico da revista – movimenta 

representações, mas, prioritariamente, o comércio.  

 Pierre Bourdieu e seus textos sobre moda e campo científico já foram refletidos nas 

seções anteriores desta tese. Pela análise das citações no corpus levantado, outro conceito 

relacionado ao gosto e às distinções veio à tona: o conceito de habitus. Em “A distinção: crítica 

social do julgamento” (2008 [1979]), Bourdieu problematiza as leituras do modelo trickle down 

que supõem que a mudança de um estilo para o outro seja sempre uma busca intencional – tão 

logo o indivíduo perceba que o que veste se banalizou, sem embaraços, adota outra forma de se 

vestir. Quando, na maioria das vezes, por trás desse modelo de dinâmica da moda existem 

condições e predisposições dos consumidores, além da variação das condições 

macroeconômicas, de produção e de acesso. A busca pela mudança pode ser, ou não, 

intencional: há outras camadas de relações sociais entre a vontade individual e os efeitos 

objetivos dos contextos.  

 Pierre Bourdieu empreendeu uma extensa pesquisa que implicaria em uma ciência do 

gosto e do consumo cultural, e que partia do princípio de que as práticas culturais eram 

influenciadas por: 

 

Esquemas históricos de percepção e apreciação que são o produto da divisão 
objetiva em classes (faixas etárias, classes sexuais, classes sociais) e que 

funcionam aquém da consciência e do discurso. Por serem produto da 

incorporação das estruturas fundamentais de uma sociedade, esses princípios de 
divisão são comuns ao conjunto dos agentes dessa sociedade e tornam possível 

a produção de um mundo comum e sensato, de um mundo de senso comum 

(BOURDIEU, 2008, p.436). 
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Por classe, o autor não se restringe apenas a classes sociais, embora essa seja a ênfase 

de sua obra, e segue afirmando que no domínio da prática as classificações e qualificações de 

pessoas e objetos partem de pares de adjetivos antagonistas – alto e baixo, espiritual e material, 

fino e grosseiro, leve e pesado, livre e forçado, amplo e estreito, único e comum – que em todos 

os casos tem como princípio a oposição entre elite e massa, constituindo uma mitologia social 

entre oposições fundamentais – a divisão do trabalho – que desencadeia oposições homólogas 

no campo da produção cultural e estabelece a distinção entre gostos populares e gostos 

burgueses (BOURDIEU, 2008, p.436).  

O sociólogo aprofunda-se na noção de distinção social diante das possibilidades de 

mobilidade e negociação de posições hierárquicas que já permeavam as observações sociais 

desde o final do século anterior, em que o indivíduo adquire a noção de que em cada espaço 

social há um comportamento devido, assim como um gosto devido e, consequentemente, 

práticas de consumo que expressam, organizam e dão sentido às divisões.  

 O conceito com o qual Bourdieu trabalha a indeterminação do que “pode ou não” ser 

intencional nas dinâmicas da moda, do consumo e do gosto é pelo conceito de habitus. O 

conceito tanto se refere a predisposições sistemáticas, princípio unificador das classes que gera 

todas as práticas dos estilos de vida em relação dialética com as condições do sistema 

econômico, quanto ao princípio de afinidades eletivas.  

 

Enquanto produtos estruturados que a mesma estrutura estruturante produz, 

mediante retraduções impostas pela lógica própria aos diferentes campos, todas 

as práticas e as obras do mesmo agente são, por um lado, objetivamente 
harmonizadas entre si, fora de qualquer busca intencional de coerência, e, por 

outro, objetivamente orquestradas, fora de qualquer concertação consciente, 

com as de todos os membros da mesma classe (BOURDIEU, 2008, p.164).   

 

É pelo gosto que as pessoas se ligam bem e fazem acordos mútuos ao exercerem suas 

escolhas e afinidades com outros habitus. O que o autor elabora é um conceito para entender o 

que “[...] engendra as representações e as práticas que, apesar das aparências, são sempre mais 

ajustadas às condições objetivas das quais elas são produto” (2008, p.228). Ou seja, nesta 

abordagem, mesmo as escolhas e gostos singulares e entre pessoas singulares, encontram 

limites nas condições em que o sujeito se insere, condições materiais que vão limitar as práticas 

e as formas de pensamento. Mesmo o que o habitus teria de não determinado pelas lógicas de 

classe, em algum momento, nas movimentações de gosto e escolhas em processos de interação 

e identificação, encontram algum delineamento relacionado a essas lógicas.      
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Caroline Tuler Castelo Branco se baseia em conceitos de capital e habitus na sua 

dissertação “Com que roupa eu vou? A reconstrução subjetiva da participante do reality 

Esquadrão da Moda” (2017). O programa de televisão (SBT, no ar desde 2009) convida pessoas 

a “denunciarem” algum conhecido para ser submetido a uma mudança de aparência, incluindo 

o estilo de vestuário, a maquiagem e o modo de manter e usar o cabelo. A autora, em sua análise, 

afirma que o programa promove a reconstrução da subjetividade pelo consumo, adequando a 

relação entre moda e corpo em uma narrativa melodramática do ritual de transformação. A 

reflexão separa as participantes (praticamente todas são mulheres) em duas categorias: 

adequação em falta ou adequação em excesso.  

O programa estudado, então, reforça as distinções entre o corpo adequado e o não 

adequado, e mesmo entre os extratos medianos, em que a classe não parece ser fator 

determinante das oposições, outros capitais entram em cena incutindo pressões sociais em que 

o habitus incorporado conflita com o ambiente. Com recorrentes falas de exclusão e de 

menosprezo a certos produtos como representações da ideia de “baixa qualidade”, o programa 

sugere que a nova subjetividade é apenas uma questão de “ajuda” para alterar o gosto. Há uma 

relação assimétrica entre os apresentadores do programa, o consultor Arlindo Grund e a ex-

modelo Isabella Fiorentino, e o convidado a ser “transformado”, performando a reprodução de 

valores dominantes.  

 Não obstante a influência do trabalho de Simmel, a “teoria do gotejamento” surge antes 

no pensamento ocidental:  

 

“teoria do gotejamento”, pela qual a moda ocorreria nos estratos mais elevados 
para ser “gotejada” (ou seja, imitada ou copiada) nas camadas mais baixas, ideia 

que apareceu em 1759 com Adam Smith e ganhou enquadres específicos com 

Kant (para quem moda seria imitação e vaidade), Spencer (que previu o fim da 
moda das elites com sua democratização), Veblen (que apontou o desperdício 

conspícuo), Simmel (base da reflexão de Gilda), Tarde (que retomou a imitação) 

e mesmo com Bourdieu (que enfatizou a moda como consumo simbólico e 

estratégia de diferenciação das elites) (PRADO, 2019, p.15). 

 

 Diana Crane (n=46, 16ª autora mais citada) em “A moda e seu papel social: classe, 

gênero e identidade das roupas” (2006), remete aos clássicos para discorrer sobre as relações 

da moda e do vestuário com as mudanças sociais, e nesse sentido faz contribuições que nos são 

pertinentes. Em um estudo alargado, que discute questões de gênero, de faixa etária, de etnias 

e regionalidades nos Estados Unidos, parte do século XIX e perpassa todo o período até o fim 

do século XX, amparada por dados socioeconômicos, documentos e fotografias históricas e 

materiais midiáticos.  
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 A autora não se furta a deixar abertas questões que convidam à continuidade das 

pesquisas, nos permitindo refletir sobre a impossibilidade de uma interpretação definitiva da 

moda, pois “[...] a moda contribui para redefinir identidades sociais ao atribuir constantemente 

novos significados aos artefatos” (2006, p.43). 

 

O modelo “de cima para baixo”, de Simmel, era a forma dominante de 
disseminação da moda em sociedades ocidentais até 1960, quando fatores 

demográficos e econômicos aumentaram a influência da juventude em todos os 

níveis sociais. A grande dimensão da geração baby boom, bem como sua riqueza 

comparada a gerações anteriores de jovens contribuíram para sua influência na 
moda (CRANE, 2006, p.44.).   

   

As mudanças nas condições econômicas promoveram mudanças no comportamento 

social identificáveis na moda, que a autora trata como forma de cultura popular – usar uma 

roupa é uma prática de certa forma acessível para reivindicar espaço e participação social, 

envolvendo seleções e não apenas reproduções. Mas, quando as roupas não sugerem classe, não 

significa que as estruturas de classe desapareçam. Ela fala como mesmo nos EUA, em que o 

consumo era exacerbado, a acessibilidade de produtos como roupas variava por região, etnia, 

raça e gênero, sendo possível apontar diferenças de classe mesmo em meio ao excesso do 

consumo.  

A comunicação interpessoal – e toda a interação social – por outro lado, apresentou 

remodelações conforme as circulações entre produção e consumo se alteravam 

consecutivamente. “As tecnologias que simplificavam a produção de roupas, tanto em casa 

como em fábricas, foram primeiramente comercializadas em larga escala nos Estados Unidos e 

contribuíram para a democratização final das roupas” (CRANE, 2006, p.193). Com isso, o 

vestuário teria se consagrado como primeiro bem de consumo amplamente acessível, 

supostamente democrático. 

A moda de “consumo” ao invés da moda de classe apresenta mais diversidade estilística 

e menos consenso, quando movimentos variados começam a ser observados na moda além do 

gotejamento, e o que se vê pelas ruas encontra a moda de luxo, na mesma medida em que a 

moda de luxo é adaptada, havendo expressões da moda massificada que reúnem elementos de 

ambos: do luxo e das ruas. “Esses estilos muito provavelmente serão adotados primeiro pelos 

jovens, e apenas mais tarde por grupos mais velhos. Se existe um modelo de comportamento, 

ele é tirado da cultura da mídia” (CRANE, 2006, p.333). Há, portanto, a permanência de 

mediações reguladoras, como a autora demonstra empiricamente: as pautas da moda 

continuaram a falar para certos grupos, excluindo outros. 

 Por mais rico que o estudo de Crane tenha sido, a autora ainda conclui se perguntando:  
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(...) será que as sociedades fragmentadas são frustrantes porque as pessoas são 

permanentemente expostas a códigos que não compreendem e dos quais se 
sentem excluídas? Ou, diferentemente, essas sociedades seriam libertadoras 

porque as pessoas encontram ou criam códigos que expressam identidade? 

(CRANE, 2006, p.473).  

 

Essas são as questões que devem iluminar a pesquisa em moda e vestuário, como pistas 

para desvendar as “[...] ligações entre estrutura social e cultura, para traçar itinerários da cultura 

material em sociedades fragmentadas, a proliferação de códigos como indicadores de resposta 

a hegemonias e conflitos” (CRANE, 2006, p.474).  

  A pesquisa de Camila Fanchini Rossi articula a visada de Lipovetsky da moda pela 

democratização da individualidade, e aquela de Benjamin, em torno da massificação da 

indústria cultural para tratar desse ponto de disputa, utilizando também os escritos de Bourdieu 

e Crane. A discussão em “Moda e elite em Sex and the City: uma semiótica da distinção” (2013) 

utiliza documentos retirados da série de televisão e de sua adaptação cinematográfica para 

avaliar como a figurinista/estilista Patricia Field mesclava as inspirações “das ruas” com peças 

de luxo, criando uma “ilusão” de eliminação das classes. A autora defende que os signos de 

distinção são mantidos mesmo que sutilmente, com condições impostas pelos meios nos quais 

os indivíduos circulam, em que a “originalidade criativa e o ecletismo” também são submetidos 

a julgamentos com base em valores do clássico e atemporal, e atualizando o sentido de distinção 

que, de fato, nem sempre refere-se ao ostensivo, mas permanece em outras configurações.  

 Outra influência teórica é a de Jean Baudrillard, marcando nosso levantamento com sua 

vertente crítica em obras como “O sistema dos objetos” (2004, [1968]), “Sociedade de 

consumo” (1995 [1970]) e “Simulacros e simulação” (1991 [1981]). O autor reconhece na 

produção e consumo de bens um sistema organizativo da realidade tal qual a linguagem, e que 

transfigura a própria sociedade. Articulando as observações sociológicas com a semiologia e a 

filosofia, se referiu à publicidade como o discurso sobre os objetos, “pura conotação”, objeto 

cultural de consumo em si e o que melhor diz “[...] o que consumimos através dos objetos” 

(2004, p.174).  

 Na era industrial, os objetos fabricados adquirem a coerência da ordem técnica e das 

estruturas econômicas, escapam do sistema de necessidades, sendo a produção serial de 

diferenças calculadas o que instaura um repertório e um léxico de formas e cores. No conceito 

de marca, o autor enxerga a possibilidade de se desenvolver uma verdadeira linguagem do 

consumo: sua função primeira é de indicar o produto, mas sua função segunda é a de mobilizar 

conotações afetivas, “[...] única linguagem que o objeto inventou” (BAUDRILLARD, 2004, 

p.200).  



125 

 

 De sua função objetiva de divulgar produtos e promover vendas, seus excessos causaram 

também contra motivações, sendo um discurso que persuade e dissuade em que o produto é 

apenas um álibi para algo mais fundamental na sociedade global: 

 

Se resistimos cada vez mais ao imperativo publicitário, tornamo-nos ao 
contrário cada vez mais sensíveis ao indicativo da publicidade, isto é, à sua 

própria existência enquanto segundo produto de consumo e manifestação de 

uma cultura. É nesta medida que nela “acreditamos”; o que consumimos nela é 
luxo de uma sociedade que se dá a ver como autoridade distribuidora de bens e 

que é “superada” em uma cultura. Somos investidos ao mesmo tempo de uma 

autoridade e de sua imagem (BAUDRILLARD, 2004, p.175).    
 

 Assim, ele afirma que é preciso estabelecer que o consumo é um modo ativo de relação; 

que é preciso estabelecer que não são os objetos e os produtos materiais que são objeto de 

consumo: estes são apenas objetos da necessidade e da satisfação, pois em todos os tempos 

comprou-se, possuiu-se, usufruiu-se, gastou-se, mas não se consumiu. O consumo não seria 

uma prática material nem seria definido pelo alimento ou pelo vestuário, mas seria a totalidade 

virtual de todos os objetos e mensagens constituídos de agora em um discurso cada vez mais 

coerente. Uma “[...] atividade de manipulação sistemática dos signos [...]”, já que o objeto 

transforma-se em objeto de consumo quando se transforma em signo exterior de alguma forma 

à relação na qual apenas significa, ou seja, arbitrário (BAUDRILLARD, 2004, p.206 – 207).  

 O consumo a que se refere Baudrillard é diferente daquele que discutimos com autores 

como Mary Douglas e Grant McCracken: na verdade, Baudrillard fala de consumismos, 

sintoma negativo de uma sociedade de excesso. A ênfase recai sobre os prejuízos cada vez mais 

graves que os “os progressos da abundância”, dos equipamentos individuais e coletivos que se 

multiplicam, em que o desenvolvimento industrial e o progresso técnico ofereceram como 

contrapartidas graves, quando as estruturas do próprio consumo se degradam: ruído, poluição, 

destruição de paisagens (1995, p.34). Tudo é devorado pelo “crescimento pelo crescimento”.  

 Para o autor este é um contexto em que reina o desperdício, enquanto coroamos os 

“heróis da produção” como heróis populares, sem perceber que a ânsia por novidade, por 

renovar-se incessantemente, do carro aos pequenos adornos pessoais, é uma forma de ânsia por 

destruição, contribuindo para o mito de que a satisfação igualmente incessante de necessidades 

inventadas conduziria à felicidade.  

 A crítica do autor se intensifica ao refletir sobre a noção de simulação nessa sociedade 

de consumo. Advoga que as simulações com as quais nos deparamos no cotidiano não são mais 

a simulação de um referencial, de uma substância, mas um real sem origem na realidade – o 

hiper-real. “A Disneylândia é colocada como imaginário a fim de fazer crer que o resto é real, 
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quando toda Los Angeles e a América que a rodeia já não são reais, mas do domínio do hiper-

real e da simulação”, portanto, referencial de não-realidade para salvaguardar o princípio da 

realidade (1991, p.21).  

 Portanto, se o real não nos é mais referência, porque mesmo a realidade está impregnada 

de simulações, temos então representações e cópias do que, na verdade, nunca existiu – os 

simulacros que, sim, seriam reais. Dessa forma, lidamos com toda sorte de contradição da 

sociedade de consumo, com a improbabilidade de coligar o luxo e o dinheiro com “o céu”, ou 

seja, coligar irrealidades com algo de realidade (1991, p.22).  

 Nessas condições, seria impossível voltarmos a um nível absoluto do real – mesmo a 

suposta objetividade da ordem, da lei, tudo seria simulado. Não haveria totalidade da realidade 

nem totalidade da ilusão, em meio ao exagero, ao excesso de meios em que a informação e as 

imagens, sejam midiáticas ou das ruas, não produzem nenhum sentido, apenas desgaste – e, 

então, uma nova busca por destruição e renovação. A comunicação se perde no simulacro, pois 

o sentido também seria simulado. A comunicação da mídia de massa, assim sendo, é encenada 

e desestrutura o real, com as comunicações do consumo e a publicidade absorvendo todas as 

formas culturais originais, todas as linguagens, para devolvê-las como simulacros.  

 Reconhecidamente uma leitura niilista, o autor é recorrente porque serve para a crítica 

de aspectos da comunicação, da moda e do consumo que, se podem – e devem – ser tratados 

por abordagens mais compreensivas, não deixam de possuir problemáticas e prejuízos 

materiais, sociais, culturais e subjetivos.    

 Em “Revistas femininas e espetáculo: Nova e Vogue” (2012), Mayara Luma Assmar 

Fernandes Correia Maia recorre às revistas para avaliar essas problemáticas na relação gênero-

consumo. A autora questiona o “fazer jornalístico” na imprensa global e capitalista, realizando 

sua análise por uma lente crítica, pela qual observa o quão espetacularizado certos aspectos das 

aparências e da efemeridade da moda são, no conteúdo das duas revistas entre 2010 e 2011, 

posteriormente dividido em três categorias: “A construção de personagens ideais”, “O estímulo 

ao consumismo” e “As fórmulas para o sucesso: a transformação da mulher em mercadoria 

desejada”. A autora ressalta como esse jornalismo se manteve como gênero de amenidades, 

relacionando pseudonecessidades com a construção de si, tendo a promoção de produtos de 

consumo como o objetivo maior, em que as formas de vestir mudam drasticamente entre uma 

edição e outra. 

Desviando do proposto por Baudrillard e trabalhando nas insuficiências da visão de que 

as estruturas econômicas determinam toda a cultura e as práticas sociais, Stuart Hall é o autor 

ao qual pesquisadores recorrem para elaborar a relação entre moda, consumo e identidade dos 
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Estudos Culturais ingleses da Escola de Birminghan. O autor é dos fundadores desta vertente 

social. E em “A identidade cultural da pós-modernidade” (2005) cujo título original em inglês 

é The question of cultural identity [1992], elege essa questão para refletir sobre o 

contemporâneo e as mudanças culturais em que eclodiam disputas das quais o pensamento 

anterior não havia dado conta:  

 

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em 

essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 
estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 

identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um 

sujeito unificado (HALL, 2005, p.7). 

 

 Hall equilibra sua fala sobre a modernidade tardia entre as críticas e as consequências, 

declarando algumas simpatias dirigidas ao descentramento das identidades modernas ao 

discorrer sobre complexidades e contradições. Não nega o impacto da mudança estrutural nas 

fragmentações das “[...] paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos 

sociais”, e o quanto isso abala nossa capacidade de pensar sobre nós mesmos como sujeitos 

formados, não obstante, reflete sobre a capacidade humana de pensar suas identidades como 

deslocadas ou descentradas (HALL, 2005, p.9). Ou seja, abre um caminho para percorrermos.  

 Como fundamento, Hall nos traz três concepções do sujeito em diferentes fases do 

pensamento ocidental: o sujeito do Iluminismo; o sujeito sociológico; e o sujeito pós-moderno. 

No primeiro, o sujeito do iluminismo – normalmente descrito como sujeito masculino, o 

indivíduo era centrado e uno, dotado de razão, de consciência e de ação, interiorizados desde o 

nascimento e permanecendo essencialmente o mesmo ao longo de toda a existência. Já o sujeito 

sociológico acompanhava a complexidade do mundo moderno e a noção de interior autônomo 

e suficiente fica comprometida pela percepção de que as relações com outras pessoas mediavam 

culturalmente os sujeitos, os valores, os sentidos e símbolos, ou seja, a interação com o mundo 

social estava presente na identidade. Esta concepção concebe a identidade se formando em um 

espaço entre o interior e o mundo público. Enfim, na intensificação das mudanças da 

modernidade, temos o sujeito se fragmentando, se tornando uma composição de identidades, 

por vezes “contraditórias e não resolvidas” (2005, p.12).  

 A conformidade subjetiva às necessidades objetivas oscila entre a estrutura e a 

institucionalidade, e os processos de identificação tornam-se processos de transformação e 

relação contínuos e descontínuos, em mudança constante, tal qual as sociedades modernas 

também podem ser definidas.  
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 A identidade está sujeita às interpelações e representações da sociedade, em que as 

identificações são politizadas em todo processo, passando de identidade de classe para as 

políticas das diferenças: 

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 
lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos 

sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se 

tornam desvinculadas - desalojadas - de tempos, lugares, histórias e tradições 

específicos e parecem "flutuar livremente". Somos confrontados por uma gama 
de diferentes identidades (cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo 

apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais parece possível fazer uma 

escolha. Foi a difusão do consumismo, seja como realidade, seja como sonho, 

que contribuiu para esse efeito de "supermercado cultural" (HALL, 2005, p.75).  
 

 No discurso do consumismo global, as diferenças e distinções que definiam as 

identidades, ficam reduzidas à homogeneização cultural. Porém, Hall ressalta que a 

globalização é desigualmente distribuída pelo mundo, entre regiões e entre os estratos da 

população mesmo, em que algumas indústrias culturais são mais dominantes que outras nessa 

rede global. A tal proliferação e excesso de escolhas é mais percebida nesses espaços centrais 

do sistema global, nas culturas dominantes, do que nas suas “periferias”, estabelecendo padrões 

de troca desiguais, com aberturas desiguais para o que é do outro.   

A presença de Hall em nosso levantamento dialoga com autores como os antropólogos 

Néstor Garcia Canclini (n=53) e Jesus Martín-Barbero (n=45), em que os estudos culturais 

encontram a antropologia e o ponto de vista latino-americano. Em sua defesa do consumo como 

objeto de reflexão, Garcia Canclini (1995) paraleliza consumidores e cidadãos: o consumo é 

algo mais complexo do que a relação entre meios manipuladores e dóceis audiências, pois a 

hegemonia cultural não se realiza verticalmente, com dominadores capturando receptores, e 

sim, em relações outras que extrapolam a emissão e a recepção, e envolvem atos de colaboração 

e de transação. O autor busca avançar em direção a uma teoria sociocultural do consumo, atando 

as desconexões entre as abordagens das ciências sociais diversas – economia, sociologia, 

antropologia, psicanálise etc.   

 Em seus escritos, o consumo é definido como o “[...] conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos” (Ibidem., p.53). 

Formado no interior da racionalidade econômica e presente no ciclo de produção e de 

reprodução social, o processo de geração de produtos se completa e se realiza na expansão do 

capital, que reproduz a força de trabalho de forma dependente das grandes estruturas de 

administração do capital, em que as ofertas e bens e a indução publicitária da compra, não são 

sempre arbitrários.   



129 

 

Quando vemos a proliferação de objetos e de marcas, de redes de comunicação 

e de acesso ao consumo, a partir da perspectiva dos movimentos de 
consumidores e de suas demandas, percebemos que as regras – móveis – de 

distinção entre os grupos, da expansão educacional e das inovações tecnológicas 

e da moda também intervêm nestes processos (GARCIA CANCLINI, 1995, 

p.54).  

 

Mais uma vez, o consumo é aludido como parte de um cenário de disputas por aquilo 

que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo. Mas o consumo não apenas divide as pessoas 

nesse cenário, ao mesmo tempo, é em situações de consumo que compartilhamos sentidos, dos 

bens e das experiências, construindo porção relevante do que nos integra e de como nos 

comunicamos, de forma contínua. “Um carro importado ou um computador com novas funções 

distinguem seus poucos proprietários na medida em que quem não pode possuí-los conhece o 

seu significado sociocultural” (GARCIA CANCLINI, 1995, p.56).  

 Ao retomar a obra de Mary Douglas e Baron Isherwood, o autor se debruça sobre a 

noção de rituais como uma das formas de organizarmos significados, em que são utilizados 

materiais de forma a dar “[...] sentido aos acontecimentos, recursos para pensarmos nossos 

próprios corpos, a instável ordem social e as interações incertas [...]” (Ibidem., p.59), o que 

torna mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora, e o desejo pelo novo não é irracional 

ou independente da cultura:  

 

Como observei em povos indígenas do México, a introdução de objetos 
exteriores modernos é aceita desde que possam ser assimilados pela lógica 

comunitária. O crescimento da renda, a expansão e variedade das ofertas de 

mercado, assim como a capacidade técnica para se apropriarem dos novos bens 
e mensagens, graças ao acesso a níveis de educação mais elevados, não bastam 

para fazer com que membros de um grupo se atirem sobre novidades (GARCIA 

CANCLINI, 1995, p.60). 

  

As relações entre público e privado, antes tão marcadas, começam a ser colocadas em 

questão, assim como o sentido de nação e seus limites territoriais e sua história política, passam 

a se definir por heterogeneidades e pelas comunicações fluídas de ordens transnacionais da 

informação, da moda e do saber, tendo os objetos, as informações circulantes e o consumo 

cultural funções de identificação e de sentido de pertencimento. A televisão e a publicidade 

reúnem um imaginário que não se restringe a trocas de mercadorias, promovendo interações 

socioculturais complexas que resultam no valor mercantil das coisas, em “[...] variados 

contextos em que as coisas nos permitem encontrar com as pessoas” (GARCIA CANCLINI, 

1995, p.67).  

Um exemplo da tomada antropológica dos estudos do consumo é a tese de Fernanda 

Casagrande Martineli, “Pirataria S.A.: circulação de bens, pessoas e informação nas práticas de 
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consumo” (2011). Construindo seu objeto a partir do consumo de bens de luxo piratas, parte 

das premissas de que o consumo é um fato social e comunicativo, sustentado por dois sistemas, 

a publicidade e a moda, englobando a produção e o mundo do trabalho, e sendo um processo 

em que mercadoria é uma fase da “vida social das coisas”. Sua metodologia envolveu a vivência 

etnográfica, a análise midiática e de diversos documentos de tradições economicistas do 

consumo para compreender as dinâmicas socioculturais de gosto, estilos de vida e 

pertencimento, inclusive, nos consumos tidos como desviantes dos interesses hegemônicos, 

como é o consumo de pirataria.  

Mais próximo de Martín-Barbero nesse diálogo, o trabalho de Daniela Maria Schmitz 

“Mulher na moda: recepção e identidade feminina nos editoriais de moda da revista Elle” (2007) 

empreendeu uma pesquisa de recepção em que as mediações conformam as interações para 

compreender os usos, os sentidos e as apropriações das leitoras da revista ELLE dos modelos 

identitários propostos pela revista. A moda em questão é a moda midiatizada, formatada pelo 

produto midiático e pelo agendamento dos eventos oficiais do setor. Entretanto, ao investigar 

os sentidos de feminilidade tanto nos editoriais da revista quanto nas falas de quatro mulheres 

entrevistadas, discute a relação do gênero feminino com a aparência, a negociação entre 

individualidade e coletividade, desmistificando a visão de “vítimas da moda” que estigmatiza 

as consumidoras desses produtos midiáticos, e enfatizando os aspectos individuais na 

assimilação dos ideais de feminilidade das leitoras.  

 Como fica evidente pelos autores da abordagem sociológica e cultural da interface 

comunicação e moda, as questões da interação entre o sujeito e o mundo social, entre o 

particular e o estrutural, despertam teorizações conflitivas, mas também diálogo na tentativa de 

ajustar os modelos de pensamento às demandas de uma realidade complexa. O consumo como 

prática entre a comunicação e a moda é enfatizado nessas discussões. 

  Para fechar essa seção, comentaremos a influência de Edgar Morin, constatada em 

nossa análise quantitativa. Morin tem uma obra vasta, contemplando temas da ciência, do 

conhecimento, da educação e dos métodos, se aproximando do campo da comunicação em 

obras sobre a cultura de massa, o sistema do cinema e das celebridades. 

 Sua proposição sobre o “paradigma complexo” é recorrente em todo o campo da 

comunicação, ao apresentar o conceito não como derivado apenas de progressos científicos, 

mas como algo a ser buscado mesmo onde parece ausente, como na vida cotidiana (MORIN, 

2006, p. 57). Para isso, traça paralelos entre as noções simples e fechadas de indivíduos na 

virada dos séculos XIX e XX, e a aquelas múltiplas e ambivalentes da literatura da mesma 

época, pois não apenas a sociedade é complexa – cada átomo humano é complexo.  
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O princípio da simplicidade, fundamental para compreender a complexidade, “[...] vê o 

uno, ou o múltiplo, mas não consegue ver que o uno pode ser ao mesmo tempo múltiplo. Ou o 

princípio da simplicidade separa o que está ligado (disjunção), ou unifica o que é diverso 

(redução) [...]”, quando o desafio dos observadores é ver ao mesmo tempo as qualidades 

distintas dos fenômenos (MORIN, 2006, p.59). Em certo momento, em que a ciência acreditara 

atingir o elementar da construção do universo, atingindo leis gerais e identidades fechadas, 

houve a irrupção da desordem no universo físico, em relações de produção de degradação, de 

ordem e desordem. A degradação e a desordem concernem à vida.  

A noção de autonomia depende de condições culturais e sociais, da variedade do estoque 

de ideias para que possamos refletir de maneira autônoma, e a consciência é um processo 

comunicacional entre o objetivo do mundo que nos circunda e o subjetivo. O autor ressalta que 

nenhuma realidade é unidimensional e, assim sendo, a complexidade conduz à conexão entre 

dimensões. No entanto, isso não pode ser confundido com completude, pois jamais se atinge o 

ponto de certeza total.  

São apresentadas ferramentas para o universo complexo: a razão, ou a vontade de ter 

um conhecimento coerente dos fenômenos, das coisas e do universo; a racionalidade, que é o 

diálogo incessante entre as estruturas lógicas de nossa mente e o mundo real; e a racionalização, 

que é a intenção de apreender tudo na realidade num sistema coerente. O autor critica a 

racionalização apelando à racionalidade autocrítica e à experiência, pois visões e ideias 

científicas sempre serão modificadas por dados novos.  

Cristiane Cirimbelli de Luca mostra como o paradigma da complexidade inspira os 

estudos da interface investigada em “Comunicação e complexidade: uma análise da produção 

de sentido na publicidade da Diesel” (2011). Para compreender as mensagens da marca italiana 

Diesel, a autora analisou oito peças publicitárias das campanhas de primavera-verão entre 2007 

e 2010. Aqui, a publicidade é a promotora das marcas, e a moda é a dinâmica de aproximação 

e afastamento entre indivíduos por escolhas autônomas. As campanhas da marca escolhida são 

famosas pela irreverência e ironia, e as contruções de imagens para expressar seus conceitos, 

produzem polêmicas enquanto vendem um estilo de vida, movidas tanto por princípios 

econômicos quanto pelos princípios subjetivos, em que as partes se põem em diálogo.  
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4. Instituições e pesquisadores: a moda como tema nucleador 

 

Como vimos, entre os autores mais citados na interface investigada, destacam-se autoras 

brasileiras de duas vertentes semióticas. Isso já indicou que temos a moda como tema e a 

semiótica como base teórico-metodológica nucleando agentes no campo científico da 

comunicação ao atrair pesquisadores com seus projetos e orientações, o que resulta em 

comunidades geradoras de conhecimento e de capital científico. Assim, áreas 

predominantemente técnicas passam a contar com conteúdo teórico e a promover uma dinâmica 

de debates, e isso está acontecendo com a moda (MARTINO, 2012).   

No papel de orientadores, os pesquisadores têm a palavra para definir quais são os 

objetos de interesse de uma área e a propriedade para agenciar novos pesquisadores e moldar 

continuamente o campo. Por esses agentes e pelas instituições a que se vinculam é que se 

distribui o capital científico que define o estado das relações entre os protagonistas e os 

entrantes no domínio da pesquisa científica (BOURDIEU, 1983a, p. 133). Nas interações entre 

agentes, dominantes e entrantes, o campo configura-se pelas relações e pelas práticas 

comunicativas, exibe as interposições teóricas que interferem nos modos de pensar e nas 

práticas de pesquisar que resultam na produção acadêmica, no conjunto de publicações, cujas 

lógicas são mediadas institucionalmente. 

Para pensarmos as mediações do nosso objeto, mapeamos os orientadores, suas 

respectivas instituições, estados e regiões do país em que atuam. O campo acadêmico da 

comunicação no Brasil é atualmente constituído por 52 programas de pós-graduação, de acordo 

com a Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação, a Compós19. 

Os assuntos estudados apontam para uma configuração transdisciplinar, caracterizada por:  

 
Estudo de meios, práticas da comunicação, comunicação e cultura, estudos 

interpretativos e semióticos, sociabilidade, subjetividade e comunicação, 

comunicação, arte e literatura, estudos de recepção, teoria e epistemologia da 
comunicação. As interfaces são estabelecidas preferencialmente com as 

ciências sociais (filosofia, ética, estética, história, política, economia, 

sociologia) e com as ciências sociais aplicadas (ciências da informação, 

administração, educação, direito) (LOPES, 2014, p. 291). 

 

A proliferação de pesquisadores é resultado da quantidade de cursos de graduação e de 

pós-graduação disponíveis, mas também das interações e relações de comunidade que se 

desenvolvem em torno de afinidades pelos objetos, das parcerias e das diversas formas de 

 
19 Informação disponível em http://compos.org.br/programas.php. Acesso em: 01.12.2020 

http://compos.org.br/programas.php
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endossar o trabalho dos pares (TREVISOL NETO, 2015). Para conhecer a comunidade 

científica produzindo sobre moda no campo da comunicação, localizamos as universidades que 

abrigam as pesquisas e quais os elos com o tema que as instituições e seus agentes constroem.  

 “Colégios invisíveis” refere-se a pesquisadores que, mesmo não pertencendo às mesmas 

instituições, estão unidos pelo objeto de estudo, uma elite produtiva que interage entre si 

(CRANE, 1977, p.174, tradução nossa). Algo comparável com um círculo social pode se 

desenvolver em uma área de pesquisa. A definição de campo científico abrange desde uma 

disciplina constituída até um problema particular pesquisado por um grupo de acadêmicos, 

então as fronteiras são imprecisas (Ibidem. p.164). Pesquisadores pertencem, ao mesmo tempo, 

a diversos grupos, mas o tema é o que há de mais claro na formação de núcleos.  

A partir de nosso corpus de análise, levantamos 38 IES, classificadas por estado e por 

produção, e organizamos os resultados no seguinte mapeamento, que relaciona IES x UF.  

Apesar da presença de IES de todas as regiões do país, com 15 estados representados, 

as regiões Sudeste e Sul concentram a maior parte da produção, com 121 e 41 pesquisas 

defendidas, respectivamente. O estado de São Paulo (SP, n=96) destaca-se, principalmente, pela 

presença da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). Com larga diferença, o segundo estado 

mais presente é o Rio Grande do Sul (RS, n=23), seguido do Rio de Janeiro (RJ, n=19) e do 

Paraná (PR, n=18).  

Tal concentração nas IES paulistas era esperada, dado o cenário socioeconômico e a 

relevância da moda como indústria e mercado na região, além da concentração da pós-

graduação no Brasil de forma geral. Devemos considerar que a predominância dos estados de 

SP, RS, RJ e PR reflete o que é divulgado pelo Sistema de Informações Georreferenciadas da 

CAPES (GEOCAPES)20: em 2019, esses quatro estados representavam 49% dos programas de 

pós-graduação em todo o país. Para além dessa propensão, outros fatores devem ser 

esmiuçados.  

Com 41 pesquisas compondo o corpus de análise, pudemos constatar que a PUC-SP é 

uma notável promotora do conhecimento acadêmico sobre comunicação e moda no Brasil no 

período investigado, seguida pela Universidade Paulista (UNIP), com 18 títulos e pela 

Universidade de São Paulo (USP), com 12. A USP conta ainda com o programa específico em 

Têxtil e Moda, que não foi contabilizado nesta pesquisa, visto que nosso objetivo é investigar 

a contribuição da Comunicação.  

   

 
20 Fonte: https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/ Acesso em: 05. jan. 2021. 

https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
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Figura 4 Distribuição da produção por estado e IES  

 

Fonte: Priscila Rezende Carvalho (2021). 

 

Destacam-se ainda a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS, 

n=11), a Universidade Tuiuti do Paraná (UTP, n=10), a Universidade Estadual de Londrina 

(UEL, n=8), a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM, n=7), a Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ, n=7), e a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS, n=6) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, n=6). 

Ainda estão presentes: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, n=5), 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN, n=5), Faculdade Cásper Líbero (FCL, 

n=4), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG, n=3), Universidade Federal 

do Piauí (UFPI, n=3), Universidade de Brasília (UnB, n=3), Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp, n=3), Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos, n=3). 

A produção fora do eixo Sul-Sudeste apresenta crescimento a partir do ano de 2012, 

com destaque para a Universidade da Amazônia, campus Alcindo Cacela, em Belém do Pará 

(UNAMA – PA, n=4). Antes desse ano exatamente, não apareciam trabalhos da região Norte. 

Com dois documentos, estão Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), Universidade Católica de Brasília (UCB), Universidade de Marília 

(UNIMAR), Universidade de Sorocaba (UNISO). 

Com apenas um documento, estão: Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU/FIAM-

FAAM), Fundação Universidade Federal do Sergipe (FUFSE), Universidade Anhembi 
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Morumbi (UAM) Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), Universidade Federal do Pará (UFPa), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

e Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). 

 Das 38 IES, 14 oferecem curso superior voltado para moda: a UNIP oferece o tecnólogo 

em Design de Moda; a USP oferece o Bacharelado em Têxtil e Moda; UEL, UTP, PUC-Rio, 

UFC, UFG, UFPI e UFMG contam com Bacharelados em Design de Moda; UNAMA, 

Unisinos, UNISO, FMU oferecem Bacharelado em Moda; e a UAM é a única com duas 

vertentes de Bacharelado nessa área: Design de Moda e Negócios da Moda.   

 A presença de cursos de graduação na mesma instituição pode influenciar a pesquisa 

realizada em seus programas, mas constatamos que não é determinante. O fato de a PUC-SP ter 

a maior produção revela isso: a instituição não tem cursos de graduação (ou similares) em moda. 

Seu curso de Design dá abertura para a formação de profissionais com interesses na área, mas, 

não tem nenhum direcionamento específico para a disciplina. A ligação da escola com o tema 

está centralizada na pós-graduação, no programa em Comunicação e Semiótica, e seus fins são 

acadêmicos e científicos.  

Das 38 IES, 16 delas são privadas e 22 são públicas. Mas isso não reflete no número de 

pesquisas, em que a representatividade se inverte: as instituições privadas sobressaem-se com 

maior contribuição. Menos da metade da produção analisada é oriunda de IES públicas (n=66). 

Tal resultado desperta questionamentos, pois, no Brasil, as instituições públicas são 

responsáveis pela maior parte da produção científica e acadêmica total21 (RESEARCH, 2019).   

 

Figura 5 Distribuição por tipo de IES 

 

Fonte: Priscila Rezende Carvalho (2021). 

  

 Esses resultados foram impactados pelos números da PUC-SP, que se avolumam no 

campo. A explicação para tal destaque está no grupo de pesquisadores que o programa reúne. 

 
21 Informação disponível em https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2019/09/ClarivateReport_2013-2018.pdf. 

Acesso em: 16. jun. 2020.  

https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2019/09/ClarivateReport_2013-2018.pdf
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A semiótica e sua abertura para a investigação de linguagens e produção de significados e 

sentidos sobre qualquer fenômeno, após o desenvolvimento desse campo no Brasil a partir dos 

anos 70, ampliou a possibilidade de estudos da moda como uma linguagem e, sendo o programa 

da PUC-SP em Comunicação e Semiótica um dos primeiros criados (em 197022), há capital 

científico para legitimar novos temas (BONADIO, 2010).  

 Nas IES levantadas, encontramos 112 orientadores diferentes. Entre eles, 81 orientaram 

apenas um trabalho sobre moda, o que consideramos um envolvimento ocasional com o tema. 

A relação completa de orientadores pode ser verificada no Apêndice B.  

 Com duas orientações (n=2), temos 19 pesquisadores e discorremos brevemente sobre 

o que esse grupo nos indica a partir de suas ligações institucionais. Para isso, consultamos os 

perfis dos docentes nas páginas oficiais das IES, e seus currículos lattes, consultados ao longo 

do ano de 2020.  

Antônio Adami e Carla Reis Longhi (UNIP) não atuaram em projetos específicos sobre 

moda, embora tenham contribuído com pesquisas em torno da mídia e da cultura e em 

organizações de eventos. Adami é da área de Letras e Semiótica, pesquisando principalmente 

o rádio como mídia. Já Longhi é oriunda da História, e se dedica aos temas da mídia nas 

interações entre grupos sociais, com viés político. Em comum, está o interesse de ambos em 

pesquisas sobre a memória pelo viés da comunicação midiática.   

Cristiane Mafacioli Carvalho e Mágda Rodrigues da Cunha (PUC-RS) são 

pesquisadoras formadas na Comunicação, a primeira em Publicidade e a segunda em 

Jornalismo, tendo apenas o doutoramento em Linguística e Letras. Ambas trabalham na mesma 

área de concentração (Práticas e Culturas da Comunicação) e nas mesmas linhas de pesquisa 

do programa de Pós-Graduação em Comunicação Social: “Cultura e tecnologias das imagens e 

dos imaginários” e “Política e práticas profissionais na comunicação”, mas em grupos de 

pesquisa diferentes. Enquanto Carvalho se dedica a pesquisas de caráter semiolinguístico sobre 

Inovação nas Práticas Publicitárias (no grupo INOVAPP), a contribuição de Cunha está nos 

estudos de mídias sociais no âmbito do grupo Comunicação, tecnologia e o sujeito conectado. 

Everardo Pereira Rocha e José Carlos Souza Rodrigues (PUC-RJ) desenvolvem estudos 

na linha de pesquisa Comunicação e Representação, sendo que os dois pesquisadores têm 

formação na Antropologia Social; e Roberto Augusto da Matta como orientador de mestrado 

na UFRJ, nos anos 70. Rocha ainda foi orientado por Da Matta no doutorado, quando defendeu 

a pesquisa que, como vimos no item 2.3, é um marco importante para a abertura e a ascensão 

 
22 Fonte: https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/comunicacao-e-semiotica. Acesso em: 

Acesso em: 05. jan. 2021. 
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dos estudos do consumo na perspectiva comunicacional, enquanto Rodrigues contribuiu 

generosamente com a reflexão sobre o corpo na cultura midiática e sobre o Rio de Janeiro. A 

moda se integra ao currículo desses pesquisadores como tema dos estudos do consumo.  

Lucia Isaltina Clemente Leão e Maria Lucia Santaella (PUC-SP) integram o producente 

programa pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP (COS). A formação de Leão 

se iniciou nas Artes Plásticas e, durante mestrado e doutorado no mesmo programa, que hoje 

coordena, se desenvolveu na linha de processos de criação. Lecionou no programa de Mestrado 

em Moda, Cultura e Arte do Senac (2006-2008). Santaella é uma referência em semiótica 

Peirceana, como visto na seção anterior, vinda da graduação em Letras, cumpriu toda sua 

formação na própria PUC-SP. Dedica-se à teoria e à aplicação da semiótica em múltiplos 

objetos, além de produção farta ao longo de toda sua carreira acadêmica. 

Marcia Benetti Machado e Nísia Martins do Rosário (UFRGS) têm trajetórias iniciadas 

no jornalismo, passando por programas de semiótica. Porém, atuam em linhas de pesquisa 

distintas: Machado está na linha “Redes sociais, interações e sociabilidades”, investigando 

questões pertinentes ao jornalismo, e Rosário na linha “Culturas, política e significação” está 

envolvida com pesquisas sobre as corporalidades no programa de pós-graduação em 

Comunicação e Informação. Os dois trabalhos orientados por Machado foram um mestrado e 

um doutorado realizados pela mesma discente, o que mostra uma parceria sólida com uma 

pesquisadora formada pelo campo da comunicação nos estudos sobre moda e jornalismo em 

revista e em meio digital.  

Dulcília Helena Schroeder Buitoni (FCL) emprestou seu vasto conhecimento acadêmico 

sobre imprensa feminina e jornalismo para pesquisas sobre revistas de moda e representação da 

mulher, tema de especial relevância em nosso corpus. A autora também costuma ser citada 

como referência em trabalhos que abordam a representação midiática feminina (n=29, no 

levantamento de citações).  

Tania Marcia Cezar Hoff (ESPM-SP), obteve sua formação entre as Artes e as Letras, 

voltando-se para os estudos da publicidade pela ótica da biossociabilidade e do corpo nos 

estudos do consumo. No programa de pós-graduação a que se filia, Comunicação e Práticas de 

Consumo, coordena o grupo “Comunicação, discursos e biopolíticas do consumo”, em que 

temas relacionados à moda encontraram abertura para refletir sobre visibilidade e corpos 

diversos dos promovidos pelo mercado de modelos e celebridades midiáticas.  

Fabrício Lopes da Silveira (Unisinos) partiu do jornalismo para pesquisar culturas 

urbanas e arqueologias da mídia, orientando pesquisas sobre processos interacionais pela mídia 

e pelas ruas.  
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José Salvador Faro (UMESP), é historiador e como pesquisador nas Ciências da 

Comunicação enfatiza o jornalismo, especialmente, o jornalismo cultural e a comunicação 

midiática, e já publicou artigos sobre moda e comunicação audiovisual em campanhas 

eleitorais.  

Sandra Rúbia da Silva (UTP) é da área de Comunicação Social, mas, durante o 

doutorado em Antropologia Social, realizou período sanduíche na University College of 

London, supervisionada por Daniel Miller, pesquisando a vida social e o consumo dos telefones 

celulares. Desde então, pesquisa sobre internet, cibercultura, telefonia móvel e as práticas 

culturais e de consumo relacionadas, inclusive sobre os aparelhos celulares como objetos de 

moda.  

Com maior afinidade com o tema da moda, Eneus Trindade Barreto Filho e Maria 

Clotilde Perez Rodrigues (USP) coordenam o GESC³ (Grupo de Estudos Semióticos em 

Comunicação, Cultura e Consumo), e orientam na linha em que a presente pesquisa é 

desenvolvida, “Processos Comunicacionais: Tecnologias, Produção e Consumos”. Promovem 

o curso de pós-graduação lato senso em Estética e Gestão de Moda no Departamento de 

Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes (CRP-ECA), 

desde 2011. São agentes configuradores e difusores do subcampo do Consumo na 

Comunicação, contribuindo com estudos semióticos de diferentes vertentes, aplicados na 

publicidade e nas práticas de consumo. Entre seus trabalhos, estão parcerias com Victor Aquino 

G. Corrêa, colega de departamento, que incentivou a inserção da moda no campo da 

comunicação, dirigindo o Centro de Estudos da Moda entre 1997 e 2000. Na primeira edição 

da revista Signos do Consumo, em 2009, os autores contextualizam o caráter institucionalizado 

dos estudos do consumo na escola:  

É nesse sentido que, no âmbito dos grupos de pesquisa (Grupo de Estudos 
Semióticos da Cultura, Comunicação e Consumo GESC3 e NIELP - 

Grupo/Núcleo Interdisciplinar de Estudos da  Linguagem Publicitária) e do 

Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo (CRP), todos 
lotados na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São 

Paulo (USP), floresce a Revista Eletrônica Signos do Consumo, como um espa 

ço nacional e internacional de divulgação científica acerca dessa nova tradição 

de investigações do consumo, em que a Escola de comunicação de Arte, nos 
seus 40 anos de funcionamento, coloca - se como uma das pioneiras no Brasil 

na formação de investigadores , dentro do país e na América Latina, nesta linha 

de pesquisa, que transita entre as interfaces sociais e culturais da comunicação, 
no campo das relações sociais, bem como dialoga com o campo das 

representações, pela perspectiva da linguagem e produção de sentido das 

comunicações midiáticas (PEREZ, TRINDADE, 2009, p.1-2).  
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Ernesto Giovanni Boccara (Unicamp) tem formação multidisciplinar, passando por 

Artes, Publicidade, e mestrado e doutorado na Arquitetura, atua ainda em atividades teatrais, 

como figurinista e cenógrafo. Foi um dos criadores do Mestrado em Moda, Arte e Cultura do 

SENAC que, como mencionamos, não está mais em atividade. Mas, revela a relação próxima 

com a interface da moda que esse pesquisador tem, sendo o tema uma das suas especialidades 

e um dos mais frequentes em seu currículo eclético, que envolve ainda pintura e metodologias 

visuais. Mesmo vinculado ao Departamento de Artes da Unicamp, o pesquisador orienta no 

programa multidisciplinar de Mestrado em Multimeios, circulando também pelas disciplinas da 

Comunicação.   

O que podemos constatar por esse grupo é que, com as poucas exceções já comentadas, 

a moda não está presente nas linhas de pesquisa nem em projetos específicos: ela surge nos 

objetos ou no corpus de análise das pesquisas, recebendo o conhecimento de disciplinas como 

a Linguística e as Letras, o Jornalismo, a Publicidade, a História e as Artes, se infiltrando pelas 

brechas que os temas abrem para o assunto: o corpo, a mídia, as linguagens, as cidades, as artes, 

a sociabilidade, a mulher, a cultura material, os espetáculos. As percepções sobre moda 

infiltram-se em diversos espaços e molduras conceituais.  

Apenas 12 pesquisadores orientaram três ou mais trabalhos (n ≥ 3) no período da 

pesquisa e formam o grupo no qual nos concentraremos. Em nosso objeto, esses pesquisadores 

atuam como agentes, cujas práticas de pesquisa e orientação modulam o campo e mediam as 

recorrências teórico-metodológicas e as temáticas encontradas. 

 

 Figura 6 Pesquisadores com maior número de orientações 

 

Fonte: Priscila Rezende Carvalho (2021). 
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Ana Claudia Mei Alves de Oliveira, da PUC-SP, destaca-se com 18 orientações. Sob 

sua orientação, a terceira autora mais citada nos trabalhos observados, Kathia Castilho Cunha, 

desenvolveu seu mestrado e seu doutorado, pela metodologia semiótica de linha francesa. Já 

entre 1990 – 1992, coordenava o grupo “Plásticas do corpo e da roupa: expressão e conteúdo 

como todo de sentido, traduções intersemióticas e reescrituras”, se colocando em proeminência 

entre os pesquisadores. Formada em Língua e Literatura Portuguesa e em Publicidade e 

Marketing, defendeu mestrado e doutorado no Programa de Comunicação e Semiótica da PUC-

SP, dedicando-se à vertente francesa Greimasiana e à sociossemiótica, em um amplo leque de 

temas das mídias, dos regimes de sentido, da literatura e das cidades. Sobre a moda, atua no 

projeto Semiótica da Moda, Comunicação e História da Arte, e coordena o Grupo de Trabalho 

“Corpo, Moda e Comunicação”. Os problemas que relacionam a moda e o corpo foram 

amplamente abordados pela pesquisadora em sua produção, assinando dezenas de artigos sobre 

o tema.    

 Na sua atuação em colaboração e como orientadora de outros agentes pesquisadores, 

Oliveira tem se destacado como difusora institucional da formação para a moda. Quando um 

estudante escreve uma tese sob a orientação de um ou mais professores, as relações 

intensificam-se e o campo de estudos organiza-se por seus agentes próprios (CRANE, 1977, 

p.162, tradução nossa).  

Solange Wajnman (UNIP, n=7) é das Ciências Sociais, com mestrado em Psicologia e 

doutorado sob orientação de Michel Maffesoli na Université Paris Descartes. É uma das 

fundadoras do Colóquio de Moda e coordena o GT Moda e Mídia. Já participou do Centro de 

Estudos de Telenovela da USP (CETVN/USP) e do Observatório de Ficção Televisiva Ibero-

Americana (OBITEL), orientou, principalmente, pesquisas com objetos construídos sobre a 

televisão, os figurinos e o consumo. A pesquisadora tem atuação expressiva no que hoje 

podemos identificar como um campo acadêmico da moda.  

Em 1998, formou o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Moda, o NIDEM, sediado na 

UNIP, que reunia pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e tinha “por meta produzir 

e divulgar a pesquisa acadêmica sobre moda”, publicando dados sobre a pesquisa realizada em 

diversas áreas do conhecimento, pelos pesquisadores e por seus orientandos, desenvolvendo 

um banco de teses e de artigos para a consulta, resultante do projeto financiado pela Fundação 
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de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)23. Fruto desse projeto, o livro “Moda, 

comunicação e cultura: um olhar acadêmico” foi lançado em 2002.   

Se o fenômeno moda tomava proporções inéditas na mídia, nos índices 

macroeconômicos, e na criação de cursos universitários, não havia, no âmbito acadêmico uma 

produção equivalente que compreendesse esse fenômeno (WAJNMAN, 2002, p.9). Em sua 

perspectiva, Wajnman problematizava o enquadramento da moda pela Teoria Crítica, que a 

tomava como administração e instrumentalização, com objetivos de manipulação das massas, 

para abrir o conceito para outros aspectos da comunicação, mais dialética, entre as pessoas e o 

mercado.  

 

Um estudo sobre moda na sociedade contemporânea deve ser necessariamente, 

uma extrapolação do campo específico da moda enquanto tal, como passarelas, 
estilistas, roupas etc. Pois a moda coloniza e influencia outras esferas. O estudo 

deve se dar nessa interação, indo além de uma preocupação restrita com roupas 

(WAJNMAN, 2002, p.134).  

 

Norval Baitello Junior (PUC-SP, n=6) teve toda a sua formação no âmbito da 

comunicação e semiótica, sendo reconhecido por sua abordagem semiótica da imagem, da 

cultura e do tempo, pela teoria da iconofagia e da ecologia das imagens. Os trabalhos com os 

quais contribuiu trataram de análises das imagens midiáticas. Foi o orientador do estilista Mario 

Antônio Pinto de Queiroz no mestrado e no doutorado – um agente do campo com influência 

tanto como estilista quanto no campo acadêmico, o que, ao menos na comunicação, é inédito 

(BONADIO, 2010). 

Nízia Maria de Souza Villaça (UFRJ, n=5) fez da graduação ao doutoramento em Letras, 

e seu pós-doutorado em Antropologia Cultural na Université Paris V – Sorbonne. Desde então, 

voltou-se para os estudos sobre o corpo, em projetos como “Comunicação e a nova ordem 

corporal na virada do milênio”, “Reconfiguração das fronteiras corporais na moda, arte e na 

ética”, “Rio de Janeiro: corpo, moda e espaços periféricos”, e das mediações socioculturais, 

como “Identidade, Marca e Globalização”, em que a moda também aparece de forma destacada. 

É uma das principais referências da abordagem antropológica do corpo na interface da 

comunicação com a moda.  

Leda Tenório da Motta (PUC-SP, n=5) é da área de Letras e Semiologia Literária, fez 

mestrado e doutorado na França, onde estudou com Roland Barthes, Gérard Genette e Julia 

Kristeva. Profunda conhecedora da obra de Barthes, publicou o primeiro estudo de fôlego sobre 

 
23 O conteúdo ainda está disponível, embora não tenha sido atualizado nos últimos anos, e pode ser consultado em 

https://www.unip.br/servicos/aluno/suporte/nidem/. Acesso em: 16. jan. 2021. 

https://www.unip.br/servicos/aluno/suporte/nidem/
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o autor no Brasil, se dedica a projetos voltados para as análises de imagens, do cinema, da 

literatura e do olhar, e contribuiu com pesquisas sobre imagens midiáticas de moda, discursos 

e movimentos de difusão.  

Sandra Fischer (UTP, n=4) é graduada e mestre em Letras, doutora em Comunicação e 

pós-doutora em cinema. Pesquisa, principalmente, o cinema brasileiro, mas tem a moda como 

um dos temas de preferência, traçando a interface entre os estudos do audiovisual e da moda, 

tendo coordenado o projeto “A moda no cinema e na telenovela”, entre 2006 e 2008, e “A 

comunicação pela mediação da vestimenta em mídias audiovisuais”, entre 2003 e 2005.  

A formação multidisciplinar de Roberto José Ramos (PUC-RS, n=4) passa pela 

graduação em jornalismo, com mestrado em Letras e Linguística e doutorado em Educação. 

Seu contato com objetos da moda se deu pela abordagem da complexidade em análises de 

marcas, mas não atuou em projetos específicos. Ainda assim, sua abordagem da mídia pelo 

paradigma da complexidade de Edgar Morin influiu na presença deste autor em nosso 

levantamento como uma visada possível para a moda como fato social.  

Miguel Luiz Contani (UEL, n=4) é graduado em Letras, mestre em Educação, e doutor 

em Comunicação e Semiótica, orientando trabalhos pelo viés da visualidade e concernentes às 

representações midiáticas dos movimentos culturais e da moda das ruas, à fotografia e aos 

fotógrafos dessa especialidade.  

Denise da Costa Oliveira Siqueira (UERJ, n=4) graduou-se em Jornalismo, realizou 

mestrado em Informação e o doutorado em Comunicação, e é Pós-doutora em Sociologia no 

Centre d'études sur l'actuel et le quotidien da Université Paris-Descartes/Sorbonne. A abertura 

para os estudos sobre a moda se dá em projetos que tratam das corporeidades na mídia e no 

jornalismo cultural, que investigam narrativas do eu, construção social das emoções, corpo, 

gênero, cidade, imaginário, dança e jornalismo cultural. É autora de livros e coletâneas sobre 

comunicação, corpo e cultura.  

Marcia Perencin Tondato (ESPM-SP, n=3) graduada em publicidade, teve toda sua 

formação como pesquisadora na área da Comunicação. Seus interesses de pesquisa estão 

principalmente nos estudos de telenovela e nas relações entre consumo, identidade, e suas 

representações.  

Dirce Vasconcellos Lopes (UEL, n=3) graduou-se em Turismo e concluiu mestrado e 

doutorado em Comunicação. Está envolvida em projetos sobre imagens, fotografia e 

visualidade na mídia e em espaços urbanos, e é docente de cursos de especialização em Moda 

da instituição a que se vincula.  
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Christine Greiner (PUC-SP, n=3) graduou-se em jornalismo, e fez mestrado e doutorado 

na mesma escola onde hoje orienta. É uma das teóricas do “corpomídia”, investigando relações 

entre corpo e arte, questões políticas e os orientalismos na cultura.  

Percebemos, portanto, que o destaque da PUC-SP é resultado da atuação de vários 

pesquisadores envolvidos com o tema, o que cria uma cultura de estudos sobre moda e a 

legitima como um celeiro de formação de pesquisadores para o campo da moda. A 

institucionalização social da moda na comunicação, portanto, evidencia concentrações e uma 

pequena comunidade acadêmica, sendo a PUC-SP a que reúne maior número de agentes. 

 Ao analisar o grupo de pesquisadores encontrado em nosso corpus, seja como 

orientando ou como orientador, uma característica instiga a discussão sobre como a moda 

enquanto objeto de pesquisa científica e acadêmica dialoga com a moda como fenômeno 

cultural e como mercado de consumo, histórica e socialmente segmentado para o público 

feminino: o grupo de agentes que pesquisa moda é marcadamente feminino.   

  

Figura 7 Distribuição dos autores por gênero 

 

Fonte: Priscila Rezende Carvalho (2021). 

 

Figura 8 Distribuição dos orientadores por gênero 

 

Fonte: Priscila Rezende Carvalho 

 

 No Brasil, 46% dos docentes no Ensino Superior são mulheres24 (OPEN, 2020), 

enquanto entre os pós-graduandos, “[...] dos 364 mil alunos de mestrado e doutorado no Brasil, 

 
24 Pesquisa realizada com base nos dados da Plataforma Lattes, e disponível em: 

http://www.openciencia.com.br/#dados. Acesso em: 12. jun 2020.  

http://www.openciencia.com.br/#dados
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195 mil são mulheres [...]”, representando 53% dos matriculados e 57% dos bolsistas CAPES25 

(NO MUNDO, 2020). Ou seja, mesmo sendo minoria entre docentes, a participação feminina 

no campo acadêmico cresce quando observamos a participação discente. A moda é um assunto 

que tem aglutinado nos últimos anos, ao menos no recorte feito na área da Comunicação, tanto 

pesquisadoras em início de carreira acadêmica quanto docentes, com disparidade significativa 

entre os gêneros.  

 Aqui, é possível inferir que os temas da moda encontraram abertura para serem tratados 

pela mediação de alguns poucos docentes altamente envolvidos com o tema, em outros casos, 

por aderir aos pontos de contato com os objetos de estudo. Mas, além disso, há inferências sobre 

o habitus da pesquisa em moda e a homologia com o habitus do consumo de moda, 

predominantemente feminilizado em suas representações.  

 Há, portanto, naqueles que interagem com maior intensidade com temas da moda em 

suas realidades sociais a disposição de abordar o tema na vida acadêmica, e menor resistência 

em se relacionar ao assunto por meio de suas publicações e vínculos institucionais. Se 

pensarmos os pesquisadores como sujeitos agentes do campo, modulando a “aparência” desse 

campo a cada prática, cada publicação de seus trabalhos científicos deixa marcas ou vestígios 

do habitus que está sendo constituido pelas lógicas do campo (TRINDADE, 2017, p.61).  

 O sujeito pesquisador não chega à pesquisa despido de suas relações com outros meios 

em que circula, incorpora traços individuais construídos em relação com condições e lógicas 

do campo como um todo, da vida socioeconômica e cultural para a academia. Os temas do 

consumo, seja a publicidade ou a moda, estão no campo econômico, e engrenam as dinâmicas 

das economias e da sociedade de consumo. Pelas práticas de pesquisa, por toda escolha 

pertinente à atividade de pesquisa, deixamos rastros do habitus da comunidade científica em 

que nos inserimos, como sujeitos de campos sociais e científicos.  

 Embora as teorias mais recentes, com razão, pensem a moda como expandida para todos, 

os produtos de moda e o segmento de mercado reproduz o que tradicionalmente foi organizado 

como moda para mulheres: uma atividade apropriada para elas, em um mundo que as negava 

quase toda participação na esfera pública, e que as roupas e as aparências eram as práticas de 

identificação nessa esfera (CRANE, 2006, p.199). O habitus que funciona no campo da moda 

apresenta essa disposição durável, integradora de experiências passadas, matrizes mediadoras 

da produção cultural, inclusive, a científica (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.112).  

 
25 Informações disponíveis em: https://www.capes.gov.br/36-noticias/10195-no-mundo-cresce-a-participacao-

feminina-nas-ciencias. Acesso em: 12. jun 2020. 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10195-no-mundo-cresce-a-participacao-feminina-nas-ciencias
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10195-no-mundo-cresce-a-participacao-feminina-nas-ciencias
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 Por outro lado, as o fenômeno moda desambígua em práticas de vivência criativa e de 

protagonismo em meios sociais, produzindo afinidades legítimas entre os sujeitos. Isso 

desenvolveu um imaginário de elementos e espaços que priorizam e celebram a feminilidade, 

o que repercute no campo científico que vem se construindo. Isso fica mais evidente, como 

veremos, nos objetos e seus temas, escolhas resultantes da parceria e interação entre quem 

orienta e quem é orientado.  

 
Enquanto a moda feminina era vendida como moda, luxo e novidade, a moda 

masculina era comercializada como força, uniforme de batalha e quando muito 

como uma forma discreta de distinção – ambos, são moda, o que muda é a forma 
como são apresentados. Às mulheres, se vende moda, aos homens, vestuário 

(BONADIO, 2002, p.191).  

  

 Apesar de apresentar dispersões por áreas e objetos múltiplos, quando focamos no 

campo da comunicação, percebemos que a moda tem se institucionalizado de forma 

concentrada. No âmbito social, vimos que poucos pesquisadores e instituições de ensino 

superior são responsáveis pelo maior volume de pesquisas defendidas, o que reflete no aspecto 

cognitivo, em que a maior parte das pesquisas referem-se a estudos semióticos realizados, 

principalmente, pela PUC-SP.  

 Portanto, entre os indicadores avaliados nesta etapa, constatamos que a presença de 

cursos de graduação em moda não é um requisito para maior produção, ao menos não na área 

da Comunicação. O caráter público ou privado não mostrou impacto considerável nos 

resultados, principalmente, porque é a mediação de orientadores dedicados ao tema o indicador 

de maior relevância, e que enviesou nossa amostragem, já que temos em maior quantidade 

pesquisadores de uma instituição privada. A vertente teórico-metodológica da semiótica como 

a mais adotada também é resultado direto dessa mediação dos agentes.  

 A predominância de mulheres atuando na pesquisa desta interface tem relações 

histórico-discursivas com o desenvolvimento do mercado de moda e seus fenômenos sociais. 

Porém, embora tenha sido revelada, exige outras investigações para ser explicada com 

profundidade, o que pode ser feito em estudos futuros a partir dos resultados aqui expostos.  

 A homologia entre o campo social da moda e o campo acadêmico, que faz intersecções 

com o campo da comunicação e do consumo, se mostra na construção dos objetos das pesquisas 

observadas, que plasmam a discussão sobre as lógicas da produção científica, das adoções 

teóricas e das institucionalidades mediando a produção do conhecimento.   
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5. Objetivar a moda: recorrências temáticas 

 

Para a perspectiva de Pierre Bourdieu, o trabalho de construção do objeto da pesquisa é 

“[...] um ofício árduo que requer dedicação, reflexividade e uma atenção profunda e constante 

aos procedimentos metodológicos [...]”, em que o objeto é mediado pelo espaço social e nunca 

algo dado (LAGO, 2015, p.729). Envolve reconstruções e ângulos por vezes imprevistos, de 

forma relacional entre opções técnicas empíricas e opções teóricas, plasmando o processo da 

pesquisa (BOURDIEU, 1989, p.24).  

O conhecimento científico é a equação de múltiplos fatores de ordem científica, 

institucional e social, que dispõem as condições concretas de produção científica, de circulação 

e recepção por quais são socializadas e aplicadas visando à intervenção e à mudança sociais 

(LOPES, 2016, p.191). Os objetos de estudo, por seu caráter histórico, dinâmico e mutável, 

põem permanentemente em xeque as tradições no sentido de sua renovação e revisão. Os 

objetos que formam o conjunto de interesses de cada comunidade científica e que compensam 

o esforço da pesquisa estão sempre em disputa, passíveis de serem contestados, repensados ou 

superados (BOURDIEU, 2004, p. 25). A objetivação deve ser entendida como: 

 
Estado objetivado sob a forma de instrumentos, obras, instituições etc. e no 

estado incorporado sob a forma de hábitos científicos, sistemas de esquemas 

gerados de percepção, de apreciação e de ação, que são o produto de uma forma 

específica de ação pedagógica e que tornam possível a escolha dos objetos, a 
solução dos problemas e a avaliação das soluções (BOURDIEU, 1983a, p. 137). 

 

 As teses e dissertações carregam, na condição de produtos comunicacionais da ciência, 

vestígios que apontam para além do que está escrito, sendo permeada por rastros daqueles que 

as produziram: dos agentes e das instituições, das mediações do campo. Em nosso percurso, 

passamos pelas correntes teórico-metodológicas que são privilegiadas e pela comunidade de 

pesquisadores que se engaja ou que, ao menos, dá abertura para pesquisas na interface 

comunicação e moda. Agora, olharemos para os temas e os objetos construídos: onde a 

comunicação enxerga a moda e o consumo, quais os pontos de contato dos fenômenos 

relacionados e o que eles acrescentam entre os campos26. 

 
26 Nesta etapa, a dissertação “ALVES, Tarcisio L. D’Almeida. Das Passarelas às Páginas: um olhar sobre o 

jornalismo de moda.2006. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006” não pode compor as análises por estar inacessível digitalmente. As 

consultas iniciais foram feitas na edição física disponível na biblioteca da Escola de Comunicações e Artes. Com 

o fechamento das bibliotecas entre 2020 e 2021, não tivemos acesso a nenhuma outra versão da pesquisa.  
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Com relação às temáticas estudadas no encontro entre comunicação e moda, recorremos 

às palavras-chave para enxergar no excesso de dados e de informação, tendências possíveis de 

estudos que caracterizam o conhecimento produzido. Para tanto, todas as palavras-chave do 

corpus de análise foram agrupadas por ano e submetidas à análise.  

Identificamos um problema em utilizar as palavras-chave na construção desse indicador: 

pela dispersão presente na interface, as palavras-chave não oferecem rigor, aumentando a 

dispersão ao invés evidenciar agrupamentos. Um exemplo disso, é o uso de “jornalismo” e de 

“revista de moda”; ou das palavras “branding” e “marcas”, para referir-se a trabalhos sobre o 

mesmo assunto. A dispersão já era esperada na pesquisa, mas esse resultado não favoreceu o 

entendimento dos objetos que mediam os campos da Comunicação e da Moda. 

Por isso, as palavras-chave foram utilizadas como referência, sim, mas decidimos 

atribuir nossas próprias categorizações. Cada trabalho recebeu até três categorias – temas 1, 2 

e 3 – buscando definir com a maior especificidade possível do que se trata a pesquisa, indo da 

descrição mais geral à mais específica.  

Exemplificando: a tese “Comunicação: uma leitura da complexidade na marca Chanel”, 

de Iara Silva (2006), recebeu as categorias “publicidade”, “marcas” e “Chanel”, sendo 

“publicidade” a categoria mais geral (1) e “Chanel” a mais específica (3). Enquanto a 

dissertação “Configurações estéticas e figurino da telenovela O Clone”, de Elisa Fajolli Navarro 

(2007), recebeu as categorias “televisão”, “telenovela” e “O Clone”, obedecendo os mesmos 

critérios.       

Com essa estratégia, também controlamos a redundância das palavras “moda” e 

“comunicação”, o que comprometeria nossa visualização, já que subentendemos que todos os 

trabalhos selecionados englobam essas disciplinas – e, após os primeiros testes, de fato, essas 

eram as palavras mais mencionadas, sendo desnecessário mantê-las como categorias. Assim, 

organizamos os dados e o universo lexical referente aos temas das pesquisas em uma planilha 

de três colunas: na coluna 1, as categorias mais “gerais”, na coluna 2, as categorias 

“intermediárias” e na coluna 3, as categorias mais “específicas”.  

Submetemos esses dados à Análise de Frequência e à Análise de Frequências Múltiplas 

sobre matriz de palavras. As duas análises quantificam os termos, mas, têm diferenças na 

apresentação dos resultados. Na Análise de Frequência, obtemos os resultados por coluna da 

planilha (chamaremos cada coluna de “nível de categorização”). Na Análise de Frequências 

Múltiplas, obtemos os resultados das palavras com maior frequência absoluta na planilha, 

considerando todas as colunas e suas relações.  
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No quadro abaixo, vemos a quantificação das palavras encontradas para categorizar os 

trabalhos no nível 1, em uma Análise de  Frequência simples das categorias gerais:  

 

Tabela 2 Análise de Frequência das Categorias Gerais 

Categoria (Geral) Freq. % 

Jornalismo 28 15.14 % 

Publicidade 27 14.59 % 

Imagem e fotografia 23 12.43 % 

Consumo 19 10.27 % 

Digital 16 8.65 % 

Televisão 15 8.11 % 

Mídia 11 5.95 % 

Cinema 10 5.41 % 

Vestuário 9 4.86 % 

Comércio e espaços urbanos 8 4.32 % 

Marcas 6 3.24 % 

Personalidades 5 2.7 % 

Corpo 3 1.62 % 

Tendências 3 1.62 % 

Epistemologia 1 0.54 % 

Marketing 1 0.54 % 

Total 185 100% 

 

Fonte: Priscila Rezende Carvalho (2021). 

 

 Primeiramente, as exceções: apenas um trabalho enfatiza a epistemologia. O marketing, 

mesmo aparecendo como categoria principal apenas uma vez, relaciona-se com categorias 

como marcas e comércio, então, acaba perpassando nosso corpus de análise em diversos 

momentos.   

 A exceção é mesmo o trabalho de Dilermando Gadelha de Vasconcelos Neto que 

desenvolveu uma dissertação de mestrado com grande afinidade com nossa pesquisa. Em 

“Pensar a comunicação, repensar a moda” (2016), o autor também parte da conceituação de 

interface entre comunicação e moda e, por meio da metodologia arqueológica proposta por 

Michel Foucault e do modelo teórico de apreensão trabalhado por Vera França,  investigou 

objetos, temas, teorias e qual o olhar comunicacional  dado para a moda pelo campo. A técnica 

utilizada foi a revisão bibliográfica, pontuada por exemplos da cultura em que o autor estava 

inserido – a da região de Belém do Pará – alinhavando a teoria e a “construção dos saberes” 

com o cotidiano, deixando os rastros das mediações locais no produto de sua pesquisa. 
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 O trabalho termina de forma propositiva, apresentando uma pesquisa relacional, 

buscando ilustrar a interface entre comunicação e moda e a circulação de saberes entre as áreas. 

Uma competente contribuição para nossa análise, citada, inclusive, em outros momentos desta 

tese. O programa de Pós-Graduação no qual a dissertação foi desenvolvida, Comunicação, 

Cultura e Amazônia, da UFPA, traz em seu nome a intenção de encorajar os pesquisadores a 

olhar para a cultura da região, o que divisa objetos inéditos para o campo. 

A quantificação do nível “Intermediário” retornou 54 palavras, e do nível “Específico”, 

em que a categorização busca maior precisão, retornou 114 palavras.  

Optamos por aplicar a Análise de Frequências Múltiplas e agrupar os três níveis, o que 

fornece um panorama mais acurado do nosso corpus. A lista completa com os 155 termos 

utilizados para categorizar as pesquisas (considerando os três níveis) está no Apêndice C.  

Para a organização da informação, utilizaremos somente as categorias que aparecem ao 

menos três vezes, o que nos dá um total de 35 palavras. Assim, tanto as categorias gerais quanto 

as intermediárias e específicas são consideradas, o que mostra a vantagem de usar mais de uma 

palavra para categorizar cada trabalho e mitigar a dispersão: um trabalho pode ser sobre mídia, 

mas em um conjunto em que quase todos os trabalhos se encaixariam nessa linha, isso não diz 

o suficiente para caracterizarmos a produção. Mas, um trabalho que é catagorizado como 

“mídia”, “gênero” e “corpo”, já permite agrupamentos mais significativos nas análises.   

  

Tabela 3 Análise de Frequências Múltiplas das categorias 

Categoria  Freq. % Categorias % Trabalhos 

Jornalismo 31 5.62 16.76 

Publicidade 29 5.25 15.68 

Imagem e fotografia 28 5.07 15.14 

Gênero 27 4.89 14.59 

Digital 24 4.35 12.97 

Corpo 24 4.35 12.97 

Consumo 20 3.62 10.81 

Marcas 19 3.44 10.27 

Televisão 16 2.9 8.65 

Vestuário 15 2.72 8.11 

Comércio e espaços urbanos 14 2.54 7.57 

Mídia 13 2.36 7.03 

Luxo 12 2.17 6.49 

Representação identitária 12 2.17 6.49 

Juventude 11 1.99 5.95 

Personalidades 10 1.81 5.41 

Cinema 10 1.81 5.41 

Revista Vogue 10 1.81 5.41 
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Redes sociais 9 1.63 4.86 

Telenovela 9 1.63 4.86 

Figurino 7 1.27 3.78 

Fast fashion 6 1.09 3.24 

História 6 1.09 3.24 

Blogs 6 1.09 3.24 

Brasil 5 0.91 2.7 

Daspu 4 0.72 2.16 

Mercado de trabalho 4 0.72 2.16 

Desfile 4 0.72 2.16 

Revista Elle 4 0.72 2.16 

Jeans 4 0.72 2.16 

Rio de Janeiro 3 0.54 1.62 

Tendências 3 0.54 1.62 

Revista Claudia 3 0.54 1.62 

Infância 3 0.54 1.62 

Chanel 3 0.54 1.62 

Fonte: Priscila Rezende Carvalho (2021). 

 

Isto é: conseguimos acessar categorias que formam o panorama macro dos objetos – 

caso de jornalismo e publicidade – e categorias específicas cuja recorrência indica objetos 

específicos de um contexto, não só exceções ou desvios, mas casos que, em certo momento ou 

proporção, foram relevantes para o campo da comunicação.  

Um desses casos é a constatação dada pela recorrência da marca Daspu. As quatro 

dissertações sobre o assunto foram realizadas em instituições diferentes e diferentes também 

são as abordagens, a não ser pelo fato de todas refletiram sobre a relação entre prostituição e 

construção identitária.  

Em “Roupa-Panfleto DASPU: um canal de comunicação”, de Scheila Fátima 

Giacomazzi Camargo (2008), a autora recorre à moda como linguagem para discutir os regimes 

de visibilidade por meio das mensagens nas camisetas comercializadas pela marca, em que a 

história da camiseta é contada dando a entender o vestuário como texto-objeto, e o vestir como 

ação. A camiseta se transforma em panfleto e em discurso sobre as oposições entre a moda 

como mercado de aspirações, e a prostituição como condição de opressão e exclusão sociais, 

entre sagrado do luxo e o profano das ruas. Ao inserir a camiseta com as mensagens da marca 

em fotografias de moda, ocorrem ressemantizações de mensagens como “Maria Madalena, 

aquela que muito amou”, uma das frases estampadas nas camisetas analisadas.  

Já Leonardo Dalla Valle tece sua discussão em “Daspu e a redefinição da representação 

social da prostituta nos meios de comunicação de massa do Brasil” (2010) por meio da análise 



151 

 

de conteúdo de matérias jornalísticas sobre a marca, entre 2006 e 2010, ressaltando o 

deslocamento do tema prostituição das páginas policiais para os cadernos de cultura dado o 

caráter militante da marca, fundada em 2005 no interior da Organização Não-Governamental 

(ONG) Davida, na cidade do Rio de Janeiro. O nome Daspu ironizava a grife de luxo paulistana 

Daslu, conhecido reduto do consumo da elite brasileira que, nessa época, havia sido denunciada 

por fraude e sonegação de impostos, intensificando as ambiguidades dessa derivação. A ONG 

foi fundada em 1988 por Gabriela Leite (1951-2013), ex-prostituta que dedicava-se a defender 

os interesses dessas trabalhadoras como profissionais e grupo minoritário, utilizando a mídia 

nos formatos jornal e site, os dois intitulados “Beijo da Rua”; e a marca de roupas como forma 

de gerar renda e de opor-se às representações estereotipadas dessas mulheres nos sistemas 

culturais e os estigmas de vítimas passivas das circuntâncias sociais.   

Silvia Sampaio de Alencar também aborda os modos de presença da prostituição no 

jornalismo e questiona se, afinal, houve transformação na visibilidade social dessas mulheres. 

Sua dissertação “Prostitutas reconfiguradas: artimanhas da marca Daspu na visibilidade dos 

meios impresso e digital” (2012) recorre a matérias jornalísticas sobre a marca que circularam 

entre os anos de 2005 à 2010 no jornal Folha de São Paulo, e no site institucional da própria 

marca. Ao longo do trabalho, a autora não se esquiva das contradições da proposta da marca ao 

atrelar a prostituição ao feminismo e à ideia de escolha da mulher. São analisados os simulacros 

midiáticos e as representações que apresentam a figura da prostituta de forma diferente das que 

costumamos ver: a prostituta associada ao ativismo no website da Daspu torna-se apreciável, 

enquanto nos jornais, essa diferença é dada pelo distanciamento da prostituição real,  

aproximando-se de modelos femininos consagrados, como “escritora”, resultando em 

representações identitárias ambivalentes. O combate e a ironia, misturados nas representações 

da Daspu, faziam militância mas também paródia do obscuro universo da prostituição.  

Em 2016, o assunto ainda estava em voga, e a dissertação de Flavio Cruz Lenz Cesar, 

“Transgressões no imaginário da prostituição nos desfiles-trottoir da grife Daspu” investiga a 

dimensão político-estética-comunicativa dos desfiles da marca. Em uma pesquisa participante 

em que o autor se apresenta como ativista, descobrimos que trata-se da dissertação do editor do 

jornal da ONG, Beijo da Rua, autor do livro “Daspu:a moda sem vergonha” e assessor de 

imprensa da Davida, tendo convivido com Gabriela Leite e com tudo que forma seu objeto de 

pesquisa. As experiências que transcorrem todo o seu texto dão a ver sua a dimensão afetiva.  

São discutidos os diálogos da moda com a arte e da performance com o ativismo, tanto quanto 

os aspectos legais do exercício da prostituição.  O trottoir do título significa calçada ou passeio, 

diz respeito ao sentido de passarela-passeata em que as manifestações da marca objetivavam 
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um “estar junto mais orgânico, próximo de uma paixão partilhada, fruto da atração das 

sensibilidades” em uma analogia aos defiles de grife e ao caminhar das prostitutas (CESAR, 

2016, p.105). 

Tal agrupamento temático, que apenas a organização do conhecimento permitiu 

percebermos, descobre um momento da produção cultural do país e da moda como sistema de 

produção de sentidos, abrindo muitas questões que podem ser desenvolvidas em novas 

pesquisas. A influência da Daspu nas apropriações da moda pelo ativismo ainda perdura? E a 

representação dessas mulheres na mídia, nas matérias jornalísticas e na ficção, retomou os 

estigmas ou os deslocamentos trouxeram mudanças duradouras para a visibilidade desse grupo 

social? A apropriação de um sistema tido como exclusivista e reprodutor do status quo como a 

moda por um grupo invisibilizado tem o potencial de provocar transformações profundas? Pode 

a moda ser plataforma de ativismo, ou apenas reprodutora de simulacros ativistas? 

Outra ocorrência específica apontada é a moda como mercado de trabalho, tanto como 

área de atuação para comunicadores, quanto como universo de relações de trabalho produzidas 

pela comunicação, em representações e em interações. 

A tese de Daniela Maria Schmitz “Vivendo um projeto em família: consumo midiático, 

beleza feminina e o sonho juvenil de ser modelo profissional” (2013)  investiga a mediação do 

consumo midiático e da família no sonho juvenil de trabalhar como modelo profissional, um 

projeto de vida calcado em fantasia. Do estado da arte da pesquisa sobre a mulher e a mídia, a 

carreira de modelo e a juventude feminina, a autora engendra uma pesquisa de recepção que 

trata do consumo pelos usos, sentidos e apropriações das representações midiáticas da 

“profissionalização da beleza”. O questionamento se dá em torno dos requisitos que tal projeto 

profissional impõe: um tipo físico excessivamente padronizado, de altura, peso e medidas 

corporais impostas; e um apelo à juvenilização que fez com que meninas cada vez mais jovens 

começassem a se submeter a vigilância rigorosa do peso e dos modos de ser, sob os olhares de 

aprovação ou não de seus familiares. A indústria se utiliza da beleza como sedução e as jovens 

se conformam aos padrões para pertencer a um mundo prometido. A pesquisa relata 

experiências diferentes de meninas que, junto com suas famílias, perseguiram esse sonho, entre 

frustrações e realizações. 

Para Regiane Machado Konopka, o trabalho em moda surge como o imaginário da 

“carreira fashion”, sem atribuir uma função específica ao exercício dessa carreira. “Moda 

imaginada: consumo, representações e atribuições de sentido à carreira fashion” (2017) 

confronta os discursos e as representações das IES da cidade de São Paulo sobre essa carreira, 

e a constituição das identidades dos jovens graduandos, combinando pesquisa documental com 
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focus group. Pelos resultados, o ethos da profissão propagando pelas IES ainda é 

espetacularizado, mas, também é questionado pelos estudantes enquanto “consumidores da 

carreira” no que tem de efêmero e de frívolo, quase como um “não-trabalho”. A autora 

identificou o desejo latente das novas gerações em ressemantizar a moda e desdobra-la para a 

dimensão social e política, menos preocupada com o indivíduo privado, e mais com a 

coletividade. 

Ana Paula Silva Moreno debate se e como a mídia e o design podem contribuir para 

preservar o patrimônio imaterial e a cultura regional. Na dissertação “Mídia e design na 

preservação da cultura regional: as bordadeiras de Entremontes, Alagoas” (2018) a autora, a 

partir do projeto “Fusões e Inserções”, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas em Tecnologia 

e Inovação (IPTI), adentra o universo das bordadeiras, ofício geralmente invisibilizado pela 

mídia especializada. As Bordadeiras de Entremontes praticam e mantêm uma técnica centenária 

de bordado chamada redendê e, no projeto em questão, trabalharam para os designers Fernando 

e Humberto Campana na confecção de luminárias com os rostos das próprias artesãs bordados, 

produção entitulada “Retratos Iluminados”, que foi exposta no Salone dei Mobile, de Milão 

(Itália). A autora explorou se o projeto e sua decorrente repercussão midiática contribuía, com 

efeito, para a preservação do fazer artesanal, e com a comunidade de bordadeiras, detentoras da 

memória dessa técnica e de sua cultura. Pelas entrevistas da autora, as bordadeiras viram de 

forma positiva a elevação do artesanato pelo design, mas, pela análise da visibilidade midiática, 

concluiu que os veículos jornalísticos privilegiaram o renome dos irmãos Campana, em 

detrimento das trabalhadoras e de sua cultura regional.  

“De blogueira à influenciadora: motivações, ethos e etapas profissionais na blogosfera 

de moda brasileira”, de Issaaf Santos Karhawi (2018), é uma arqueologia da mídia que define 

as etapas que constituiram o processo de profissionalização das blogueiras de moda, estendendo 

a análise para a transição da blogosfera “profissional-amadora” para o mercado de 

influenciadores como testemunhamos atualmente. Com base em um vasto corpus de análise, 

extraído de 52 blogs, com publicações entre 2014 e 2018, as atividades profissionais detectadas 

são classificadas em quatro etapas evolutivas: vanguarda, legitimação, institucionalização e 

profissional. A discussão sobre moda é baseada no surgimento dos blogs e como estão 

relacionados aos contextos de visibilidade, disciplina e espetáculo midiático a que a sociedade 

como um todo, seja no exercício profissional, seja nos atos de consumo, está submetida. O ethos 

descrito para essa profissão na intersecção entre moda e comunicação é analisado pelos 

processos discursivos do que as próprias blogueiras falam sobre si, e configura um novo perfil 

profissional que impactou o mercado da Comunicação e a indústria de bens de consumo.  
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Mais uma vez, organizamos os resultados em agrupamentos com a Análise de Similitude 

não só quantificando como, também, relacionando as palavras, nos dando um mapa das 

categorias.  

 

Os mapas gerados a partir desses dados e métodos são representações da 
produção científica de áreas. Semelhante produção pode ser expressa por meio 

de conceitos produzidos e utilizados pela própria área. Tem-se, portanto, neste 

caso, garantia literária na geração das representações cartográficas da 
institucionalização cognitiva de um dado campo do conhecimento. 

(KOBASHI; DOS SANTOS, 2008, p.110)  

 

Figura 9 Análise de Similitude do universo de categorias aplicadas ao corpus de análise 

 

Fonte: Priscila Rezende Carvalho (2021). 

    

 Os termos ao redor de “Jornalismo” e “Publicidade” conectam-se pelo termo “Gênero”, 

ao redor dos quais orbitam os nomes das revistas “Elle”, “Vogue” e “Claudia” – o jornalismo 
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de moda e as revistas voltadas para o público feminino existem em simbiose, ainda hoje. Entre 

“Gênero” e “Imagem e fotografia”, termos o termo “Corpo” como conector, indicando a 

temática mais recorrente em nosso estudo: o corpo como objeto de reflexão por sua presença 

imagética na mídia, e não como corpo real, em interações sociais.  

 Do agrupamento “Publicidade”, derivam os estudos sobre “Marcas”, “Consumo” e 

“Comércio e espaços urbanos”. “Vestuário” relaciona-se com “Representação identitária”, 

mostrando como a comunicação interpela as roupas pela capacidade de sugerir identidades. 

“Consumo” com “Luxo” e “Marcas” com “Fast-Fashion” desvendam duas linhas pensamento 

sobre a moda que retomam nosso quadro teórico: a moda como tradição e a moda como 

massificação.  

 Entre os agrupamentos “Digital” e “Televisão” temos o conector “Juventude”: o 

consumo midiático e a sua transformação (ou a busca por entender essa transformação) é 

mediada pela juventude e seus comportamentos identificáveis, entre momentos e paradigmas 

distintos da mídia, em que temos a “Telenovela” de um lado e as “Redes Sociais” de outro.  

 Nas próximas subseções, interpretamos essas aproximações entre termos nos baseando 

na leitura dos trabalhos propriamente, descrevendo e comentando o que foi um período de 

imersão no corpus. Cada uma das pesquisas é citada por conveniência, embasando os 

agrupamentos que inspirou, com função descritiva, mesmo que se encaixasse em mais de um 

agrupamento. Nesse caso, coube à nossa interpretação determinar qual categoria prevalecia em 

cada caso, e alocar em um agrupamento e não em outro.    

 

5.1. Mídia especializada e hibridismos 

 

Já era esperado que a pesquisa na interface investigada fosse, predominantemente, sobre 

objetos relacionados à mídia. Porém, ao tentar categorizar e atribuir atributos a cada um dos 

trabalhos, todos eles, de uma forma ou de outra, se encaixaria nessa divisão de alguma forma. 

Neste agrupamento, separamos pesquisas que indagaram sobre a natureza da presença da moda 

nos veículos de comunicação, de seus títulos especializados, até a proposição de que a mídia 

especializada em moda é, inevitavelmente, híbrida: de conteúdos informativos e de estímulos 

ao consumo.   

Mesmo antes que se estabelecessem no país os grandes eventos comerciais, a moda 

ganhava circulação midiática como fenômeno social. Para contar uma parte da história da moda 

por meio de documentos da mídia impressa, Rosane Feijão de Toledo Camargo desenvolveu 

dissertação e tese sobre a cidade do Rio de Janeiro. No mestrado, “Reflexos da cidade na moda: 
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relações entre transformações urbanas e aparência pessoal no início do século XX no Rio de 

Janeiro” (2009), a autora selecionou artigos sobre moda, colunas sociais e anúncios 

publicitários da primeira década do século XX para remontar as mudanças entre o espaço físico 

e o vestuário e o comportamento das pessoas, de uma cidade que se reformava mirando ideais 

de modernidade estrangeiros, em especial, os franceses. No doutorado, “Tudo é novo sob o sol’: 

moda, corpo e cidade no Rio de Janeiro dos anos vinte” (2016), o corpo e a cidade são enfocados 

pela década de 1920, em que a moda ocupa o território e os corpos como mídia. Suas fontes são 

as revistas ilustradas da época – Careta, Para Todos, Fon-Fon – e o jornal Beira-Mar, assim 

como as revistas francesas que circulavam na cidade, trazendo informações sobre o que era 

moda na França e incutindo seus valores no comportamento da elite carioca.  

A produção da autora tem o mérito de unir o olhar comunicacional à pesquisa histórica, 

trabalhando o conceito de moda como expressão das mudanças sociais de uma dada época e 

como parte de um projeto de modernidade, que os meios de comunicação documentaram e 

deixaram vestígios de suas aspirações, tornando-se uma referência nesse tipo de pesquisa.  

 Mariana Braga Clemente em “Moda e modos de consumo no Brasil do século XX: 

revistas e construção de aparências” (2015), empreendeu uma pesquisa longitudinal sobre os 

anúncios nas revistas Fon-Fon, O Cruzeiro e Manchete para analisar os regimes de visibilidade 

e os modos de consumir ao longo do século XX no Brasil. A moda ganha um sentido amplo, 

de constituinte social, “ultrapassando a vestimenta” para ser estilo de vida, em relações 

semióticas com os modos de consumir e modos de parecer dos modos de vida. As histórias da 

moda são contadas como histórias da mídia, como um imbricamento entre os sistemas.  

 Um recorte particular da cultura de consumo pela moda é dado por “Moda e Modos: 

cultura de consumo no jornalismo de moda em O Estado e O Dia na década de 1970”, feito por 

Nathercia Vasconcelos Santos (2018). Com o olhar voltado para a cidade de Teresina, Piauí, a 

autora explica que, nessa época, ainda não havia no Brasil um jornalismo de moda 

propriamente, especializado e profissionalizado, mas textos de moda passavam por editorias 

femininas e colunas sociais. Esse tipo de matéria, então, compõe o corpus de análise dessa 

autora, que busca entender as práticas disseminadas pela escrita desses profissionais. A década 

de 70 e as transformações pelas quais o Brasil passava, são entendidas pelos estilos e 

movimentos que insurgiam e resultavam em produtos culturais como a moda hippie e o 

rock’n’roll. Por suas observações, a autora incentiva a discussão da moda pelo colunismo 

social.  
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Além das boutiques de Teresina convidar artistas nacionais para desfiles em 

suas lojas, nos anos setenta do século XX, algumas meninas da capital, que 
pertenciam a camadas sociais mais abastadas, também eram chamadas para 

participar dos eventos de moda, mostrando as novidades das novas coleções que 

estavam em voga, como o caso de Alda Fortes Caddah, destaque antes e depois 

de estar nas passarelas, sendo considerada por jornalistas e colunistas sociais 
como a Pantera loura do Piauí (SANTOS, 2018, p.62). 

 

Porém, na década de 90, o assunto ganha espaços onde não costumava aparecer antes 

do advento do calendário de moda brasileiro. A pesquisa de Eleni Kronka, “A cobertura de 

moda nos jornais diários: do comentário ameno ao status de notícia (uma análise comparativa 

dos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo)” (2006) ressalta o momento em que 

a moda brasileira começou a ganhar espaço no jornalismo diário, em cadernos de variedades e 

cotidiano. A autora faz uma análise de conteúdo nos dois principais jornais de São Paulo para 

encontrar a frequência e as tendências dessa cobertura. Suas considerações discorrem sobre dois 

fatores principalmente: o interesse dos jornais de se tornarem mais “amenos” e dinâmicos; e a 

moda aparecendo como fato constitutivo da realidade da cidade de São Paulo nas páginas de 

variedades, devido a organização do calendário de moda brasileiro, que vinha tendo suas 

versões desde o ano de 1994, vai se estabelecendo ao longo da década e se profissionalizando, 

lançando modelos, jornalistas e estilistas para o mercado e para o conhecimento do público 

geral – os agentes que configuram o campo. A partir daí que a moda passa a ocupar matérias 

de capa e outros espaços dos jornais que antes não alcançava.       

Felipe Soares Rocha também reforça como a criação da SPFW impactou o jornalismo 

especializado. “Celebração midiática e cultura: o ‘olhar ilustrado’ da Folha de S. Paulo sobre a 

São Paulo Fashion Week 2006” (2007), parte da conceituação de jornalismo cultural para 

vislumbrar a moda no jornal escolhido. Trata a moda como um campo que reflete o 

contemporâneo, e discorre sobre tópicos relacionados: a modernidade, os padrões estéticos, a 

democracia versus os condicionamentos, luxúria e poder, gênero – masculinidades, em especial 

– e espetacularização. O autor relata entre suas descobertas que um evento do porte da SPFW 

manifesta mais informações socioculturais do que possa parecer, constituindo “quadros 

estéticos” do pensamento, da criatividade e das transformações sociais.  

Trabalhos como o de Monica Cristina de Lucena Lucas, “O desfile como fenômeno 

midiático: conexões entre arte, moda e comunicação” (2011) atenta para o cruzamento de 

linguagens nas apresentações dos estilistas Jum Nakao e Ronaldo Fraga, argumentando que o 

corpo não funciona como “cabide”, mas como mídia em si. Portanto, desfiles são eventos 

midiáticos independente da circulação em outros veículos, quando se realizam e são recebidos 
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pelos presentes. Se refere à moda como um mercado difundido por performances espetaculares, 

trazendo um panorama dos desfiles no Brasil. 

Figura 10 Apresentação do desfile-performance "A Costura do Invisível" de Jum Nakao (2004): 

coleção feita de papel foi completamente rasgada pelas modelos ainda na passarela. 

 

Fonte: https://www.jumnakao.com/portfolios/a-costura-do-invisivel/ 

 

 Nayana Gurgel de Moura fala da mídia impressa como manifestação da convergência 

entre comunicação e moda em “Publicidade e moda: um estudo sobre a materialidade da mídia 

e a produção de sentido da revista ffw>>mag!” (2013), revista editada pela mesma empresa que 

organiza a SPFW, indicando mais um avanço institucional no campo. A autora analisa seis 

edições do ano de 2011 para vislumbrar a linguagem e a produção de sentidos, considerando as 

características materiais antes de considerar o conteúdo da revista, por ter na materialidade 

elementos do processo e do ato comunicativo. Seu propósito é identificar e delinear os 

esquemas cognitivos e de inteligibilidade vinculados aos discursos provenientes da 

materialidade da mídia, e constatar que a materialidade e o conteúdo exercem potencial 

comunicativo equivalentes, antecipando intenções comerciais e identificações com o público 

consumidor, e mediando conceitos de moda. Diferente das revistas mais citadas (Vogue e 

ELLE), a ffw>>mag! nasce da cultura de moda que se desenvolve no Brasil a partir da 

organização dos calendários de desfiles:  

 

A revista ffw>>mag! nasceu em 2006 e pertence ao grupo Luminosidade. 

Segundo publicado em seu site institucional, ele se autodenomina uma 
plataforma de conteúdo, com foco em múltiplas áreas como moda, 

comunicação, cultura e comportamento. Funcionando como um ponto de 

convergência entre diferentes polos criativos. Seus projetos e eventos 
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colocaram o Brasil no mapa da moda internacional, disseminado a imagem do 

País pelo mundo, incentivando cada vez mais a qualificação dos diversos 
profissionais envolvidos de forma direta ou indireta com o mercado da moda. 

(MOURA, 2013, p. 75).  

 

 Marlon Uliana Calza também se detém na revista como produto de moda em “A 

identidade visual no projeto gráfico de revistas de moda” (2015). Nessa tese, o projeto gráfico 

é colocado em questão, elencando os elementos estruturais e visuais como conformadores de 

identidade e de propostas de contratos de leitura, entrelaçando os campos do jornalismo e da 

moda. Os principais valores apontados no projeto gráfico desses produtos são: efemeridade e 

periodicidade, novidade e continuidade, normatividade e credibilidade e imitação e 

diferenciação. Uma ampla seleção de revistas de moda foi segmentada e caracterizada, tecendo 

comentários sobre até chegar a cinco publicações brasileiras: UseFashion, ffw>>mag!, Elle 

Brasil, Estilo de Vida e Manequim, publicadas em 2013. O autor conclui que os contratos de 

leitura se estabelecem por relações visuais internas e externas à publicação, dialogando também 

com divulgação de matérias primas, fornecedores e tendências; cobertura de desfiles e 

lançamentos; moda conceitual; moda e luxo; guia de serviços; e produção manual das roupas.  

 O papel das revistas de moda na percepção e circulação de tendências é abordado por 

Ana Carolina dos Reis de Moraes Trindade em “A moda da estação: a construção discursiva 

acerca de tendências de moda nas edições brasileiras das revistas Vogue e Elle” (2016). Em 

uma análise crítica das construções discursivas sobre tendências, a autora articula conceitos de 

tecnologização, comodificação, avaliação, ideologia e metáfora com as estratégias de mostrar, 

dizer e seduzir, para destrinchar o conceito de tendências e relacioná-lo com o consumo e o 

percurso histórico da moda, explicando que “[...] moda vai além de um mercado homogêneo 

ou harmônico, a moda se constitui num fenômeno sociocultural diverso e adverso” 

(TRINDADE, 2016, p.138). Assim, entendemos que essas revistas não representam a moda em 

sua totalidade, mas a modulam do interior do próprio fenômeno, porque o discurso desses 

veículos é tido como o legítimo, suprimindo mesmo o discurso das marcas de vestuário no 

momento de difundir o certo em matéria de vestir.  

 Atendo-se à moda como ciclos de transformações cada vez mais curtos e que não 

necessariamente se fecham, fazendo conviverem estilos diferentes, Maria Augusta da Silveira 

Mitre em “A aceleração dos ciclos da moda” (2016) argumenta que atualmente o conceito de 

moda deve ser visto sob a luz da proposta de Lipovetsky, orientada pela efemeridade, criando 

conexões com as conceitualizações de tribos urbanas e de supermercado de estilos, de Ted 

Polhemus (1994). A reflexão se apoia na análise das capas da Vogue América ao longo de seis 

décadas (1950 a 2000), sendo esta publicação considerada pelo trabalho como o “centro 
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nervoso” da moda contemporânea, também pela conveniência do Vogue Archive, que 

disponibiliza todas as revistas, desde 1892, em formato digitalizado, tornando-se uma valiosa 

fonte de pesquisa. Com isso, consegue demonstrar sua proposta de uma moda em que os ciclos 

ficam “em suspensão”, pois sempre se abrem e nunca se fecham, terminando por se questionar 

se é pertinente falar ainda em ciclos.  

 É pela revista Vogue que Daniela Oliveira Brisola expõe em “Comunicação e moda: o 

reflexo sociocultural visto pela Vogue Brasil” (2015) sua leitura discursiva dos contextos 

socioculturais em 1980 e em 2013, expondo as diferenças dos discursos públicos. Em 1980, a 

revista apresentava um imaginário ampliado de moda, tendo na capa escritores, cantores, 

artistas de várias frentes, que falavam de estilos de vida – na edição especificamente analisada, 

a revista trazia Jorge Amado na capa e o conteúdo tematizado sobre a Bahia. Em 2013, a revista 

traz em suas representações um mercado de moda profissionalizado, com Gisele Bündchen na 

capa, tendo como temática o corpo: o corpo ideal e profissional representado pela modelo, 

imagens em profusão das relações comerciais com temas de gênero e arte, pautados pelo 

mercado de bens e serviços, deixavam ver um campo mais cerceado pelos interesses 

empresariais, pela especialização dos agentes das profissões de moda, do que a moda como 

generalizada pela cultura.  

 O trabalho de Lorien Crishna Zacarias reforça o uso de material midiático para entender 

a moda pelo sentido das tendências: “Tendências e arquétipos nas resultantes visuais de 

comportamento e consumo” (2017), se destaca por enfatizar a psicologia como aporte teórico 

para a interpretação, utilizando os estudos de Carl Gustav Jung sobre o inconsciente coletivo e 

os arquétipos para sua reflexão com um olhar ampliado para as questões comportamentais. Com 

objetivos voltados para o estudo de tendências como projeção de cenários futuros, paraleliza a 

moda com o design e a publicidade como áreas de comércio e indústria, mas também como 

codificadores de linguagens, como produtos midiáticos pelos quais podemos apontar o zeitgeist 

e os comportamentos emergentes. Seu esforço em entender o processo ao invés de impor 

definições, de apontar pontos de partida e de reinícios da dinâmica social da novidade, permite 

desenrolar a análise para as renovações em produto, em estilo ou em comportamento.  

 Débora Elman em “Jornalismo e estilos de vida: o discurso da revista Vogue” (2008) 

adota a revista para discorrer sobre o jornalismo em sua dimensão normativa, com poder de 

construir a realidade, os modelos e os estilos de vida, analisando matérias de “perfil” de 

personalidades relacionadas à moda (estilistas, artistas, socialites) nas 12 edições do ano de 

2006. Pressupondo três categorias – inovador (movida pelo efêmero), tradicional (movida pela 

elegância) e vanguardista (estilos destoantes) – a autora busca como evidências as marcas 
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discursivas nas orientações vendidas pela revista. O estilo – estendido para a vida como um 

todo – é adquirível pela exposição e pelo consumo dos bens simbólicos. O estilo de vida Vogue 

se equilibra entre o binômio inovador e tradicional, o que a autora interpreta como um 

posicionamento comercial, pelo “novo igual”.  

 Elman  prossegue em sua tese com o olhar sobre o jornalismo de moda, “O discurso 

híbrido do jornalismo de moda: estratégias do Jornalismo, da Publicidade e da Estética” (2017). 

A autora conclui que o discurso da moda é híbrido, se formando na “interdiscursividade entre 

jornalismo, publicidade e estética”, de forma singular. A autora empreendeu uma pesquisa 

extensiva, com revistas Elle, Estilo, Manequim, Vogue e Harper's Bazaar publicadas em 2015, 

formando um corpus de 4.406 páginas de matérias jornalísticas para identificar as estratégias 

do discurso. Essas estratégias são: novidade, atualidade, veracidade, didatismo, uso de fontes 

especializadas, autoridade e normatividade por parte do jornalismo; magia, idealização, 

personalização e linguagem figurada por parte da publicidade; as estratégias de cenografia, 

cores, escala, formação de conjuntos, estilo, ritmo e tipografia; no que cabe à estética. E esse 

cruzamento de estratégias é a condição de existência da mídia especializada.  

Neste primeiro agrupamento, combinamos e descrevemos trabalhos que refletem sobre 

a presença da moda na mídia como diluída em outros conteúdos em um primeiro momento, 

depois como setor produtivo e econômico de relevância para o jornalismo de grande circulação, 

em crescente especialização e profissionalização que se depara com hibridizações: as 

estratégias para a mídia que se denomine como como mídia de moda serão composições entre 

estratégias de naturezas diversas. Sobre as ênfases que podemos atribuir aos trabalhos para criar 

subgrupos nesse grande apanhado de abordagens sobre a mídia: as corporalidades e as questões 

de gênero são constantes nas problematizações construídas pelos pesquisadores.  

 

5.1.1. O corpo (feminino) da moda 

 

Conforme o corpo se libertou de camadas suntuosas de tecidos e adornos, dada a 

simplificação dos trajes ao longo do século XX, as demandas sociais relacionadas à correção 

da forma física substituíram as coisas como símbolos de riqueza, prestígio e autoridade, pela 

apresentação do próprio corpo em situação “correta”.  O corpo é suporte da distinção social, 

sendo exaltado por fazer tal distinção se passar por natural. Contudo, nunca se trata de qualquer 

corpo:  
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Entre todas as marcas de distinção, não existe nenhuma que – mais que o corpo 

em conformidade com os cânones elaborados e impostos pela colusão 
inconsciente dos produtores de bens e serviços necessários a sua produção – se 

apresente sob a aparência do dom da natureza: o corpo legítimo, corpo cultivado 

por exercícios específicos que exigem tempo, equipamentos custosos, disciplina 

rigorosa, corpo esbelto, musculoso, bronzeado em todas as estações e livre dos 
estigmas do envelhecimento, encontra-se então predisposto, com todas as outras 

espécies de capital incorporado, a receber um lugar de escolha na simbólica do 

poder de uma parcela de classe que deseja atribuir sua posição dominante, 
exclusivamente, à excelência da natureza (BOURDIEU, 2004, p.62). 

  

 O corpo humano como corpo sociocultural se enleva como objeto da comunicação 

através da moda. O corpo vestido pelas marcas, dando movimento aos materiais, mas, 

principalmente, o corpo que a mídia define como o que deve ser visto enquanto invisibiliza 

outras corporalidades. Mesmo quando a moda tem papel secundário no produto midiático 

observado, o corpo vestido se constitui como expositor das relações vividas.  

Um desses casos é o de Agda Patrícia Pontes de Aquino em “Significações do corpo e 

do figurino no telejornalismo” (2011), que analisa o discurso estético dos apresentadores do 

Jornal Nacional, da Rede Globo, como forma não-verbal de comunicação. O corpo e a televisão 

são definidos como mídia e a moda e o telejornalismo como linguagens, estabelecendo uma 

relação direta entre os temas. São apontados elementos do plano de expressão e do plano de 

conteúdo do telejornal em questão e dos estereótipos do “casal” de apresentadores, 

reconhecendo um ciclo de moda no figurino e no corpo jornalístico. O papel da mulher no 

ambiente masculinizado do jornalismo também é discutido no panorama histórico do trabalho, 

assim como o corpo da jornalista traduz esse ambiente.  

Simone Bueno da Silva em “A construção do corpo na mídia semanal” (2007), faz uma 

análise pela semiótica francesa do papel da mídia semanal na construção do corpo que é lido 

como adequado. As revistas que compuseram o corpus foram a Revista Veja (Editora Abril), 

Revista Época (Editora Globo) e Revista Istoé (Editora Três), nenhuma delas especializada em 

moda, mas, ainda assim, participantes da divulgação de simulacros do corpo “bonito e 

saudável” que integram o discurso da moda e da construção identitária. Quando enfatizada, a 

moda surge como uma indústria que tanto desnuda, ao produzir roupas que revelaram e 

normalizaram o corpo à mostra, quanto o restringe por meio de ditames, numa relação dialógica 

de construção do corpo, que passa pela libertação condicionada por normas estéticas, que liberta 

para controlar.   

Celso de Agostinho Antônio recorre às revistas femininas (Cláudia e Nova, da Editora 

Abril; Marie Claire, da Editora Globo) para abordar a imposição da beleza como oportunidade 

de comercializar procedimentos estéticos médicos, com foco nas matérias sobre cirurgia 
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estética. “Revistas femininas e a plasticidade do corpo: a progressiva modelagem 

comunicativa” (2009) é uma dissertação que analisa edições das revistas desde a década de 60, 

selecionando todas que mencionavam cirurgia estética nas chamadas de capa. Após uma análise 

de conteúdo da tonalidade dessas matérias sobre os procedimentos cirúrgicos, o autor constatou 

que 78,5% eram positivas, 20,1% eram neutras e 1,3% negativas. As revistas ofereceram 

registros dos discursos autoritários e da banalização das cirurgias como recurso para conquistar 

o corpo idealizado, colocando a mídia na função de produzir sujeitos para o mercado, e a moda 

como motor do sistema capitalista.  

Os efeitos nocivos da comercialização do “corpo ideal” são enfatizados por Juliana 

Costa Ribeiro em “O corpo anoréxico: dos abusos midiáticos às experiências de novos 

processos comunicativos” (2009). O assunto central é a anorexia, estudada aqui pela teoria 

corpomídia e pela técnica Vianna (uma técnica de pesquisa oriunda dos estudos sobre dança e 

corpo) para entender a dualidade mente e corpo e os sintomas de distorção corporal em dois 

grupos de pessoas: que já tiveram a doença e superaram, e um grupo de pessoas em tratamento. 

O binômio mídia e moda é responsabilizado por promover distorções da percepção, visando o 

lucro, e pela impossibilidade da identificação com o próprio corpo em uma sociedade que induz 

à padronização.  

Figura 11 Campanha da marca de roupas No-l-ita, de 2007, dirigida por Oliviero Toscani, 

responsabilizava os sistemas da moda e da publicidade por distúrbios do corpo 

 

Fonte: Juliana Costa Ribeiro (2009, p.48). 

 

Larissa Grandi Vaitsman Bastos adota a técnica e a arte da fotografia como objeto de 

pesquisa, mas sua discussão é direcionada enfaticamente para o corpo feminino. “Corpografias: 

entre o analógico e o digital” (2008) recolhe diversas imagens que circularam na mídia, pela 

publicidade, pelo jornalismo, em editoriais e em revistas em que o corpo é o produto principal 

– Playboy e Boa Forma – para lançar um olhar crítico para o mundo global, em que os corpos 
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manipulados pela fotografia, desde os tempos analógicos, representavam idealizações, e isso se 

agrava com a fotografia digital, que distorce ainda mais o corpo identificado como belo.  

Carla Maria Camargos Mendonça também parte da premissa da mídia e da moda como 

“enformadores” do corpo e das subjetividades femininas. Mas “Um olhar sobre as mulheres de 

papel: tirania e prazer nas revistas Vogue” (2010) aborda o prazer estético dos textos verbo-

visuais que seduzem e oferecem escapismo, de forma paradoxal. Apreende a moda como 

comunicação e sinônimo de mídia feminina, analisando edições das revistas Vogue América e 

Vogue Brasil, franquia que considera a mais importante internacionalmente. A autora reflete 

sobre a inviabilidade de entender a moda apenas pela via da tirania, quando há também 

contemplação. Uma de suas constatações críticas, por outro lado, aponta como, mesmo na 

Vogue Brasil, os “cânones” da moda são estrangeiros – normalmente, europeus – o que revela 

o fundo tradicionalista na profusão de novidades encantadoras da revista. Seu ponto de vista 

inclui na discussão a ambiguidade das imagens de moda. 

A beleza feminina nas imagens publicitárias é debatida por Paula Roberta Fernandes 

Memoria como construtora do habitus das feminilidades em “A imagem da mulher na moda: 

uma análise das representações dos corpos femininos nas fotografias publicitárias da marca 

Dolce & Gabbana” (2012). A transformação do corpo em produto engendra relações de poder 

por meio da aquisição de objetos quando, na verdade, o desejo está no corpo que o porta, e 

naquilo que o corpo dá a impressão de vivenciar: a felicidade. Pelas 24 imagens da marca 

italiana Dolce & Gabbana, a autora reflete sobre a mortificação do corpo e a separação da 

feminilidade do sentido de fecundidade, sinalizados pela magreza excessiva das modelos, e a 

robotização da imagem corporal pela edição e tratamento das fotografias por softwares. A 

marca costuma misturar itens tradicionais do imaginário italiano com os corpos “ciborgues” 

das mulheres contemporâneas, sendo uma das campanhas mais emblemáticas dos últimos 

tempos a que trazia a cantora Madonna como uma dona de casa comum, que lavava pratos e 

esfregava o chão, vestindo as sofisticadas peças da marca (Primavera-Verão, 2010, fotografada 

por Steven Klein).  

Alinhada à ideia de corpo-ciborgue, Marina Gabriela Agustoni selecionou anúncios de 

jeans em revistas e sites para discutir a ciborguização do corpo humano na dissertação “O corpo 

ciborgue na publicidade de moda: o papel do jeans” (2011). Pela noção de “sex appel do 

inorgânico”, originalmente de Walter Benjamin, mas relida por Massimo Canevacci (2008), ela 

argumenta como essas recorrências em anúncios são reflexos de uma sociedade cada vez mais 

envolvida com a tecnologia, que produz imagens de desumanização. A leitura dessas imagens, 

feita através da semiótica aplicada, proposta por Lúcia Santaella, conduz a considerações sobre 
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a moda representada pelas marcas de jeans e pelos anúncios publicitários, como a dissolução 

da barreira entre orgânico e inorgânico no uso da peça de roupa para criar os sentidos do corpo 

em expressões em que, por vezes, a roupa é mais “viva” que o corpo – e o corpo-coisa é que é 

animado ao vestir-se.  

Daniela Andrade Jara escolheu um dos mais memoráveis desfiles do mercado da moda 

para formar seu objeto em “A beleza do rosto feminino construído pela moda: em cena a coleção 

‘The Horn of Plenty’ de Alexander McQueen” (2015), analisa a construção do rosto feminino, 

tomando a semiótica peirceana como metodologia, sugerindo que a estética apresentada no 

desfile de 2009 delinearia uma proposta de beleza para a contemporaneidade. A autora 

estabelece relações entre os rostos produzidos para o desfile e rostos encontrados em obras 

pictóricas de diferentes períodos históricos, sendo o rosto, signo. Por fim, interpreta os exageros 

das “máscaras” representadas no desfile em questão – fossem maquiagens ou máscaras de fato 

– referindo-se à sensualidade feminina e à busca exacerbada por ideais de beleza, imagens que 

evocam noções ancestrais do virginal, do angelical e da dicotomia entre vida e morte.  

Mas, as restrições e manipulações corporais não são parte de um fenômeno recente. O 

trabalho de Marília Hernandes Jardim, “O corset na moda ocidental: um estudo sociossemiótico 

sobre a constrição do torso feminino do século XVIII ao XXI” (2014) destaca-se ao enfocar a 

história de um dos artefatos mais controversos do vestuário, ainda que por meio de um corpus 

de análise composto apenas por imagens. O corset é abordado como “sujeito de interação”, o 

que significa dizer que ele não apenas reflete contextos: o corset era (e ainda é, já que continua 

sendo utilizado em algumas situações) formante das lógicas sociais, modelando o corpo 

feminino e conferindo uma plástica determinante nas interações com o entorno social. Os 

efeitos de constrição, percebidos nas lingeries femininas até hoje, atuam com o corpo que é, ao 

mesmo tempo, manipulado e manipulador. Se, no princípio do uso dessa peça, as intenções 

estavam em demarcar os papéis femininos e masculinos, sendo o corpo da mulher conformado 

de acordo com decisões masculinas sobre a sexualidade, a autonomia e a civilidade; as versões 

atuais instigam a pensar sobre continuidades e rupturas dessas lógicas, quando observamos usos 

contraditórios de peças constritivas: dependendo do corpo, pode tanto ter um sentido libertador 

quanto controlador, pois a peça em conjunção com o corpo produz sentidos particulares.  

O objeto de Adriana Tulio Baggio combina o entendimento do vestuário, dos papeis de 

gênero e a publicidade como suporte em “Mulheres de saia na publicidade: regimes de interação 

e de sentido na construção e valoração de papéis sociais femininos” (2015). Não só a beleza é 

uma pressão sobre o corpo feminino. Como mostra a autora, a saia, em sua relação corriqueira 

com a mulher, permite refletir sobre uma extensa gama de valores, ideologias e restrições 
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direcionadas ao gênero feminino, produzindo sentidos e regimes de interação. O lugar de 

“oposição ao masculino”, faz da saia um elemento utilizado na publicidade quando a 

feminilidade é uma “competência” requerida. Por aspectos históricos, sociais e semióticos das 

saias, a tese propõe classificações das saias entre “masculino” e “feminino”, afirmando que 

existem variações da peça entre os dois gêneros. Uma saia pode evocar sentidos 

masculinizados. Os anúncios analisados circularam entre 2011 e 2012, resultando em 44 

anúncios de mulheres de saia, associando a presença da peça aos simulacros de feminilidade, 

interpretadas conforme seus modos de uso.  

 

Uma saia existe sem significar, antes de significar, o sentido que ela recebe é ao 
mesmo tempo ofuscante e evanescente: a saia (da revista) apreende objetos 

insignificantes e, sem modificar sua matéria, imprime-lhes sentido, dá-lhes a 

vida de um signo; também pode tomá-los de volta, de tal modo que o sentido é 

como uma graça que desce sobre o objeto (BARTHES, 2009, p.107). 

 

A ambivalência entre controle e liberdade é assimilada pela publicidade e pelos 

discursos mercadológicos, em meio aos extenuados padrões dirigidos aos corpos, em grande 

maioria, aos corpos femininos, em que a moda é como um agente de opressão.  

No âmbito do consumo popular, Luiza Ribeiro Merten escolheu oito vídeos publicitários 

das marcas de varejo C&A e Marisa para pensar sobre o corpo fora do padrão nos discursos do 

consumo e da moda. “Moda, consumo e biossociabilidade: convocações para a gestão do corpo 

diferente em narrativas publicitárias de moda” (2017) utiliza a Análise do Discurso Francesa 

para interpretar signos relativos à beleza, mapeando os sentidos atribuídos ao “diferente” e 

relacionando beleza a critérios além do padrão da magreza que incluem conquistas pessoais, 

profissionais e representatividade de grupos. A autora relaciona, também, a presença desses 

corpos no discurso do varejo popular às mudanças no mercado de consumo dos anos 2010, em 

que um “novo consumidor”, vindo das classes mais baixas, passava a ser representado nas 

narrativas do consumo.    

Em “Gênero, corpo e beleza no discurso publicitário: uma análise semiolinguística de 

anúncios direcionados à mulher” (2017), Paula Rickes Viegas já explicita a permanência do 

gênero feminino no cerne dessas expressões do consumo. A pesquisa se volta para estratégias 

discursivas da publicidade persuasiva, em marcas de moda popular – Marisa, Renner e 

Riachuelo. Foram coletados anúncios televisivos que circularam no ano de 2016, abordando 

teoricamente a performatividade de gênero, a subjetividade do corpo e o mito da beleza. A 

semiolinguística de Patrick Charaudeau articula a interpretação da autora, de que mesmo 

quando alude ao rompimento com discursos tradicionais sobre a mulher, a publicidade ainda 
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recorre a imagens conservadoras, produzindo contrastes, mas não mudanças de fato. Assim, a 

insegurança feminina é mantida como fonte de ganhos econômicos das empresas.      

Já a categorização dos corpos como plus size reaparece na dissertação de Patricia Assuf 

Nechar , “Culturas e comunicações do universo plus size: uma cartografia das imagens de corpo 

nos discursos nas redes sociais” (2015). O trabalho analisa criticamente como são criadas as 

imagens do corpo considerado gordo com pretensões de subverter os discursos hegemônicos. 

As mídias digitais e seus recursos de publicação permitiram a insurgência de contradiscursos, 

em uma sociedade em que a mídia de massa assume a função normativa sobre os corpos e os 

padrões de beleza. A autora discorre sobre a disseminação do termo plus size e sobre a 

padronização da beleza em diferentes contextos, com forte influência do historiador e sociólogo 

Georges Vigarello (2012). A metodologia é explicada como uma cartografia de imagens no 

ciberespaço, explorando projetos artísticos sobre corpos obesos divulgados em plataformas 

digitais, e a atuação de mulheres no mercado de moda, em eventos e, principalmente, em blogs, 

incluindo as discussões travadas na rede contra a gordofobia. A autora defende a construção de 

um imaginário “alternativo” ao dos ideais hegemônicos, em espaços de militância pela 

autoestima da mulher gorda.   

 

Figura 12 Trabalhos da artista Nega Hamburguer sobre aceitação do corpo 

 

Fonte: Patricia Assuf Nechar (2015, p.86) 

 

 É uma premissa que as representações midiáticas da publicidade e da moda tanto 

idealizaram o corpo feminino que os padrões se tornaram não-corpos, ciborgues, mortificados, 

manipulados, simulacros que induzem a desejar coisas por meio do desejo por um corpo 

impossível de se obter. Portanto, encontramos pesquisas em que os esforços estão em observar 

o que está fora desses padrões e dos seus efeitos, para alcançar outras conclusões.  
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A teoria corpomídia, das autoras Christine Greiner e Helena Katz (2002), orienta a 

pesquisa de Rogério D'Ávila Ortiz, “A fotografia de moda e a possibilidade de transformar o 

corpo da moda em corpo na moda”. A pesquisa problematiza a fotografia de moda como 

difusora de padrões homogeneizantes, funcionando como agente de controle em um sistema de 

vigilância em que as agências de modelo são panópticos, no sentido dado por Michel Foucault. 

Foram entrevistados modelos e fotógrafos para discorrer sobre a possibilidade de 

ressingularização desses corpos docilizados, na transição de corpo “da moda” para circularem 

“na moda” como corpos de si mesmos. A pesquisa também incluiu experimentos fotográficos 

do próprio autor com criadores de moda em contextos periféricos e não-convencionais, 

debatendo inclusão e exclusão de corpos.   

A sobreposição com o campo da arte guia o olhar para o corpo como dotado de 

movimento, e é atribuído por Ana Carolina Jobim Rodrigues que dialoga com a dança como 

arte, e investiga o corpo como o ponto de encontro entre o vestir e o dançar. “A moda na dança: 

um estudo sobre corpo, cidade e representações” (2009) é um olhar comunicacional para os 

significados do corpo vestido nos espetáculos de dança cênica da companhia Deborah Colker, 

convocando a teoria corpo mídia e as definições de sistema da moda. O corpus foi formado por 

três espetáculos que contaram com figurinos de estilistas de renome na moda nacional: “4por4”, 

com figurinos de Yamê Reis, “Nó”, com Alexandre Herchcovitch, e “Cruel”, com Samuel 

Cirnansck. A comunicação não-verbal em que o corpo é lugar de experiência, ao mesmo tempo 

em que é mensagem, é contextualizada por uma reflexão sobre a dança contemporânea que, de 

acordo com a autora, também está se renovando sob a forma moda, que é a forma e o tempo da 

contemporaneidade.  

 

Figura 13 Bailarina em "4por4", de Deborah Colker (2002), com figurinos da estilista Yamê Reis: 

corpo vestido para dançar 

 

Fonte: Ana Carolina Jobim Rodrigues (2009, p.104) 
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Percebemos, conforme a observação dos trabalhos que debatem o corpo, a persistência 

do corpo feminino como o suporte da moda (material e imaterial), como o gênero alvo dos 

interesses mercadológicos, mesmo após a celebração da moda como expandida para todos os 

atores sociais. Mas, também percebemos a inquietação em entender modos de existência do 

corpo em diálogo com as roupas, adereços, espaços, atividades e veículos jornalísticos que não 

se circunscrevam ao constrangimento do corpo, em que pesquisadores recorrem às artes e às 

expressões populares nas redes sociais. Outra forma de se referir aos signos da feminilidade 

que preenchem os discursos da moda é pela ideia de androginia, subvertendo as oposições 

feminino x masculino.   

Anelise Wesolowski Molina analisa fotografias de moda retiradas dos meios digitais 

para explicar a androginia como uma concepção que aparece e desaparece ao longo da história, 

que se apropria da característica da moda de propor imaginários para aludir a um caminho na 

direção de um “sexo único, ou gênero neutro”. “O andrógino na fotografia de moda: corpo, 

gênero e indefinições” (2015) apresenta um apanhado generoso sobre o tema, em abordagem 

mítica, histórica e em fontes das ciências médicas, e uma iconologia a partir das artes, nos 

movimentos sociais e estéticos. Com as fotografias de moda, a autora propõe painéis semânticos 

que organizam e relacionam elementos para propor três temas: o “Andrógino ou o anjo”; o 

“Hermafrodita ou o diabo”; e “Adorno, gestos e vestes”.   

Licia Frezza Pisa em sua tese “Androginia como identidade contemporânea: a 

construção do ethos em revistas nacionais” (2017) alude a conceitos de identidade nos estudos 

culturais, diversidade de gênero e feminismos para debater o ethos andrógino como indício de 

pluralidade. A autora retoma as revistas para apontar o que é endossado e o que é desconstruído, 

em uma análise longitudinal de “[...] 80 matérias, compreendendo vinte e uma revistas 

diferentes em nove categorias, durante o período de 1993 a 2015”. A moda, como universo 

discursivo que propõe o novo pelo consumo, é um espaço possível de legitimação em suas 

brechas para manifestações ousadas e revolucionárias, na busca pela novidade moderada, por 

meio de pequenas extrapolações. Um espaço para observar o fluir das identidades 

contemporâneas.  

 

5.1.2. O homem é o outro: mídia e segmentação de mercado 

 

 “Que poeta ousaria, na pintura do prazer causado pela aparição de uma beleza, separar 

a mulher da sua roupa?” A pergunta de Charles Baudelaire (1996, p.:59) foi feita no contexto 
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das artes e da modernidade no século XIX. Apesar disso, parece sintetizar o que perdura no 

sentido de moda que nos circunda no século XXI. Poucas pesquisas em nosso corpus de análise 

se dedicaram aos signos da masculinidade, aos comportamentos de consumo dos homens, e aos 

produtos segmentados para eles como mercado.   

O corpo masculino nesse conjunto de trabalhos aparece em caráter de exceção. Se 

retomarmos a literatura sobre moda, somos informados que ela está em todos os grupos sociais, 

mediando as formas de consumo. Então, por que o homem ainda parece alheio aos assuntos da 

moda, inclusive, em trabalhos acadêmicos?  

Entre as exceções, Larissa Ortiz Tavares Costa desloca a discussão sobre a roupa e o 

corpo para a construção de identidades masculinas: “Comunicação e valores do masculino: a 

construção da identidade na relação entre corpo e moda” (2007) utiliza a semiótica discursiva 

para analisar a camisa, descrevendo formantes eidéticos, matéricos, cromáticos e topológicos. 

A reflexão sobre os modos de vestir do homem contemporâneo incluiu a história da peça e as 

transformações das masculinidades, dados mercadológicos de empresas desse segmento, 

identificando os tipos de camisas mais vendidas entre 2004 e 2005 e, por fim, a proposta de 

uma tipologia de usuários desse produto.  

O estilista e pesquisador Mario Antonio Pinto de Queiroz desenvolveu mestrado e 

doutorado acerca das questões de gênero. Em “O herói desmascarado: a imagem do masculino 

nos editoriais da revista inglesa ‘Arena Homme Plus’ entre 1995 e 2007” (2008), analisa a 

imagem fotográfica do homem na virada do século XX para o século XXI em editoriais de 

moda, buscando traços de transformação e de conservação de tradições nos trajes e 

comportamentos. A revista escolhida é inglesa, considerada uma publicação de vanguarda, 

portanto, com propensão a desafiar as representações típicas do homem mesmo quando trata de 

“heroísmo”, que tematiza uma das edições da revista. O autor faz suas considerações 

questionando a masculinidade engessada dos dois polos: o “homem conservador” e o “homem 

vaidoso” que, na época da pesquisa, era denominado de metrossexual ou ubersexual, termos 

que o autor critica, defendendo uma abordagem multifacetada das masculinidades, como a 

criada pela publicação observada.  

Já em sua tese de doutorado, Queiroz adota a própria dissertação como ponto de partida 

e amplia a discussão para o masculino e o feminino, sobre um corpus que agora inclui revistas 

de moda e campanhas publicitárias do Brasil, Estados Unidos, França e Inglaterra, para discutir 

gênero no início do século XXI. “Homem e/ou mulher: as representações do masculino e 

feminino em imagens de moda” (2013) também fala de transformações e pluralidades, 

pressupondo um contexto de crises de identidade, em que estereótipos conflitam com discursos 
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de diversidade dos corpos e dos papeis sociais, que geram – ou não – confrontos e rupturas, 

tanto em escala individual quanto coletiva. Em conjunto, os dois trabalhos refazem a trajetória 

histórica da fotografia publicitária e da moda. Mas, principalmente, discute como a moda possui 

brechas para a experimentação das representações de masculinidades e feminilidades, em meio 

a abundância de ideais e de padrões normativos.   

 

Figura 14 Campanha da marca French Connection (2011) e as masculinidades na publicidade de moda 

 

Fonte: Mario Antonio Pinto de Queiroz (2013, p.121) 

 

As limitações do conteúdo de moda direcionado para o mercado masculino são 

debatidas em “Vida e morte de um projeto editorial: um estudo da representação do masculino 

na Revista Alfa”, de Thatiana de Souza Lino (2015). Contrapondo-se às pesquisas que estudam 

o gênero feminino pela revista como produto, a autora se propôs investigar o estilo de vida 

representado em Alfa, supondo que “se a mulher mudou, o homem também mudou”, havendo, 

portanto, um ideal masculino atualizado para o contemporâneo que a revista estaria mediando 

os aspectos mercadológicos, culturais e sociais. A revista abraçou temas como moda e beleza, 

buscando identificação com novos mercados, trazendo na capa homens com perfis ideais, ao 

invés de mulheres em imagens sedutoras, como era o padrão das revistas masculinas. A revista 

durou apenas três anos, entre setembro de 2010 e agosto de 2013, demonstrando que as 

masculinidades atuais precisam ser exploradas e entendidas em suas propriedades, e não na 

transposição de fórmulas do mercado feminino para o mercado masculino quando se fala em 

moda e consumo.  

Roberto Balduzzi discute a representação masculina direcionada para o olhar feminino 

em “Representações do Gênero Masculino na Propaganda de Moda Direcionada à Mulher: 
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Revista Vogue” (2014), em que descreve e qualifica as peças publicitárias selecionadas de três 

edições da revista Vogue: Estados Unidos (Junho/2013), Itália (Maio/2013) e Brasil 

(Fevereiro/2014), ponderando sobre relações de poder e papeis sociais do masculino em 

confronto com o olhar feminino. O autor conclui que nos anúncios feitos nessas revistas, os 

homens nunca são representados em relação de superioridade à mulher – nota-se uma espécie 

de apagamento do mundo patriarcal e submissão da figura masculina, produzindo a impressão 

de domínio feminino. É no consumo que a mulher encontraria a segurança, a autossuficiência, 

a independência e o poder, sendo o próprio homem representado como objeto de consumo.  

Outras pesquisas passarão pelas identidades masculinas ao enfatizar outros temas, como 

veremos adiante. No mais, notamos que a moda é vista pelos pesquisadores da comunicação 

como meio para entender a mulher na sociedade, pelos diversos produtos midiáticos, em 

diversos momentos históricos.  

 A juventude como valor e pressão na moda é central no trabalho de Luciane Garcia 

Moreira “Em dia com a moda. Da emancipação feminina ao culto à juventude nos anos 60: a 

representação da feminilidade nas páginas de A Cigarra” (2011). A autora recorre à imprensa 

feminina produzida nos anos 60, representada pela coluna “Em dia com a moda” da revista A 

Cigarra entre outubro de 1963 e junho de 1968. A figura da jornalista Walda Menezes se 

eternizou como difusora do culto à juventude, da “exibição do corpo e da liberação sexual”. 

Essas transformações são demonstradas por paralelos com o fim do século XIX, enfocando as 

representações da feminilidade, em que a autora faz uma extensa apresentação histórica do 

papel social da mulher em relação às instituições, a passagem dos ideais franceses para os 

estadunidenses (notadas pela substituição das expressões em francês pelas de língua inglesa no 

material analisado). A autora pertinentemente inclui em suas considerações que falar de 

mulheres “[...] significava também falar de homens: de sua relação com eles e principalmente 

das diferenças sempre tão destacadas [...]” (MOREIRA, 2011, p.144). A resignação em se 

aperfeiçoar no que lhe foi atribuído – aparência física e habilidades domésticas – é lida como 

atitude defensiva das mulheres.  

 
Fazer essa ligação tornou-se principalmente facilitado pela pesquisa empírica 

na coluna “Em dia com a moda”, da jornalista Walda Menezes. Com pretensões 

literárias e tendo feito teatro na juventude, Walda era herdeira direta das 
escritoras do século XIX, citadas no primeiro capítulo. As referências que 

utilizou e sua forma de escrita não deixam dúvida em relação ao fato de que a 

literatura era muito importante para ela. Apesar de nunca ter levantado a 

bandeira do feminismo, insistia em exaltar a capacidade das mulheres de 
manterem-se femininas mesmo ocupando espaços antes só permitidos aos 

homens. Isto era também uma forma de incentivo, já que devemos pensar que 
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essa era uma preocupação para algumas mulheres da época (MOREIRA, 2011, 

p.146). 

 

  Estudos como os de Mausi Paulina Bocchino Bueno, “Representações femininas na 

Revista Claudia dos anos 1980: sentido do texto e o texto sentido” (2009) mostram a moda 

mediando o papel social feminino mesmo em discursos de emancipação. Nos anos 80, a revista 

divulgava a imagem feminina como “moderna, emancipada e bem-informada”, impressões de 

consolidação dos movimentos sociais da década de 60, da abertura do mercado de trabalho e de 

liberdades individuais. Enquanto metáfora dessa mulher, a revista Claudia é entendida como 

ambígua. A roupa identificada como elemento de estilização dos diferentes papeis femininos 

que a conjuntura social permitia, atravessa os assuntos da família, do trabalho e do 

comportamento social em que a moda viabiliza a impressão de variedade de papeis quando, na 

verdade, está delimitando as “ofertas de estilo”. Os temas para uma “revista feminina” se 

abriram, mas ainda funcionavam na ambiguidade a informação jornalística e o discurso 

normativo, relacionando o modo de vestir ao modo de ser realizado pelo consumo.  

 Samara Kalil reforça a relevância da publicação em “Comunicação e Moda: Uma 

Análise Semiológica na Revista Claudia” (2009) e como o surgimento de cursos de graduação 

em Moda mediaram também o debate sobre as revistas femininas. A autora escolhe seis 

reportagens, divididas entre os anos de 1988, 1998 e 2008, para analisar pela semiologia as 

categorias “Fotografia, Cultura, Poder, Mito e Socioleto”. Inevitavelmente, retoma o histórico 

das revistas na imprensa brasileira, os formatos e os conteúdos e o que há de continuidade na 

imprensa para e por mulheres. A moda surge como inerente ao segmento do jornalismo 

feminino, em uma relação de pertencimento mútuo, de simbiose.  

Mesmo de forma indireta, Cristiane Portela de Carvalho reflete sobre a moda em sua 

proposta de investigar a participação da mídia na identidade feminina, afirmando sua função de 

construtora de discursos hegemônicos. “A construção da identidade feminina em Veja” (2006) 

faz uma análise discursiva crítica de 18 matérias jornalísticas voltadas para a mulher, e cria 

quatro categorias: mulheres de sucesso; mulheres vaidosas; mulheres conflituosas e mulheres 

transgressoras. Em suas conclusões, a autora evidencia como a revista reforça a identidade da 

mulher pela beleza e pela vaidade, minimizando outros papeis, como o profissional.   

Os produtos midiáticos televisivos também surgem compondo objetos de análise. 

Bibiana Stholer Sabença de Almeida  em “Produção de sentido em programas de tevê: 

representações femininas e modelos de consumo” (2011) analisa três programas da rede GNT: 

o “Menu Confiança”, sobre alimentação; o “Super Bonita Transforma”, sobre beleza; e o 
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“Tamanho Único”, sobre moda e vestuário. A autora faz uma análise da enunciação e dos 

efeitos de sentido, apreendidos como contínuo entre produção e recepção. Organiza a análise 

refletindo sobre o ethos, o páthos e o cronotopo nas mensagens, levantando hipóteses sobre as 

sugestões de consumo direcionadas para as mulheres, e sobre a idealização de estilos de vida.  

Thaís Silva Fonseca busca no universo de super-heróis a Mulher-Gato como objeto para 

remontar a história das mulheres nos quadrinhos, entre 1940 e 2010, comparando esses modos 

de presença com as narrativas em outras plataformas e discutindo como a cultura participativa 

e a convergência midiática tem alterado as narrativas da indústria cultural. “Mulher-Gato: 

políticas da mulher, modos de presença e narrativa transmídia” (2016) problematiza a 

personagem a partir da noção semiótica de corpo vestido que, no caso estudado, é objetificado, 

enfatizando a dimensão estética sobre as dimensões subjetivas, em uma crítica à visão 

hegemônica sexista do universo dos quadrinhos.  

Marianna Costa Oliveira ao realizar “Mulher-Maravilha: corpo e figurino nas 

representações visuais da personagem na série de televisão e no filme” (2018) se voltou para as 

representações da Mulher-Maravilha em três momentos: nos quadrinhos, a partir dos anos 40, 

na televisão, entre 1975-79, e no cinema, em 2017. Reconta a trajetória do seu criador, William 

Moulton Marston que, em 1941, com pretensões de se opor aos estereótipos correntes das 

mulheres, cria a personagem para os quadrinhos.  O corpo e o figurino são tomados como 

elementos principais da composição imagética da heroína, e a forma como foram se alterando 

ao longo do tempo e pelas plataformas midiáticas. 

“Jovens e Divas: construção do feminino na mídia contemporânea” (2015), Camila 

Maria Torres Medeiros busca os modos de abordagem e de representação das mulheres jovens 

no que diz respeito ao corpo, beleza e moda por meio da tradicional revista Capricho, tendo o 

corpo como lugar de negociação das sociabilidades. A autora questiona a relação entre beleza 

e felicidade vendida como possibilidade a ser conquistada de maneira voluntária, produzindo, 

colateralmente, sentidos negativos e de exclusão. As dinâmicas da moda são pensadas pela 

oposição entre liberação e contenção, pensando a construção cultural da mulher e dos papeis 

femininos pela presença de seus corpos na mídia, observada em diferentes décadas – a Capricho 

é publicada desde os anos 60 – apontando as permanências e as rupturas, chegando à pluralidade 

contemporânea.  

Vivyane Garbelini Cardoso questiona os sinais de transição nas revistas femininas. 

"‘Minha roupa não é um convite’: uma análise da construção do discurso feminista da revista 

Elle Brasil” (2017) analisa a construção do discurso feminista pela revista como um tipo de 

espetáculo, recompondo a história da imprensa feminina e feminista no Brasil, entre os séculos 
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XIX e XXI. A revista Elle publicou três edições entre 2010 e 2015 destacando o feminismo 

(sendo a edição de dezembro de 2015 um Especial Moda e Feminismo). O corpus da autora 

inclui esses três números e mais cinco números que tratavam dos temas “padrão de beleza, 

identidade de gênero e representatividade”. A autora critica a abordagem circunstancial do 

tema, que não se mantém nas edições seguintes, quando a revista retoma seu tom regular, 

tratando o Feminismo como um “estilo” do ideário neoliberal de consumo 

A cobertura de temas da moda e sua mediação da vida do consumo cresceu a partir da 

institucionalização do calendário oficial, instituindo também a imprensa e o campo de agentes 

especializados pelos veículos de maior circulação. Isso instigou pesquisadores a acompanharem 

o crescimento e a legitimação do setor. Mas, ainda é no que a moda tem de reguladora do papel 

social da mulher, de disciplinadora dos corpos, de universo povoado por mulheres idealizadas, 

o que suscita os maiores questionamentos no campo acadêmico. O corpo aparece como 

elemento de objetivação mais recorrente a partir da mídia, pois quando se fala dos corpos se 

humaniza a moda, revelando as alteridades entre o feminino e o masculino, as inclusões e 

exclusões, e os temas latentes como a insujeição aos padrões, a androginia e o feminismo que, 

embora despontem entre os objetos, ainda demandam pesquisas para que se possa identificar o 

que trazem de transformador, e o que se mantém.   

 

5.1.3. A digitalização da moda: das transposições às mediações numéricas 

 

 Aletéia Ferreira Vasconcellos realizou “Moda na cibercultura: efemeridade, 

individualismo e multiplicidade na comunicação. Estudo de caso: cobertura da São Paulo 

Fashion Week no portal Terra” (2007) quando ainda se falava pouco sobre moda e internet. Seu 

trabalho conceitualiza a moda como comunicação, trazendo aspectos relacionados ao gênero – 

feminino – e à ciborguização dos corpos, explicando características como efemeridade, 

individualismo e multiplicidade. Sua análise é feita sobre a transposição da comunicação e do 

marketing para ambientes digitais, comentando casos de algumas marcas e campanhas, e se 

concentrando na cobertura de duas temporadas da SPFW pelo Portal Terra entre 2006 e 2007. 

De forma exploratória, o trabalho prenunciava a importância do tema, trazendo também as falas 

de profissionais e estudantes do setor sobre a digitalização da cobertura. 

 A pesquisa de Letícia Salem Herrmann Lima registra um momento do processo de 

digitalização da comunicação de moda com “Práticas de consumo e a publicidade na rede social 

de moda BYMK” (2011). A propagação das redes sociais no país instigava questões sobre quais 

comportamentos e práticas de consumo se desenvolveriam a partir de seus usos. A ByMK foi 
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uma rede social dedicada exclusivamente ao vestuário e à moda, em que os usuários podiam 

montar looks e publicar suas próprias composições, o que fazia do consumo midiático de moda 

uma experiência mais participativa, diferente da relação prescritiva e autoritária representada 

pelas publicações tradicionais. Com foco nas ferramentas publicitárias, a autora realizou uma 

netnografia da emissão e da recepção, dos recursos de recomendação e dos efeitos do 

engajamento nas mensagens publicitárias.  

 As transições dos formatos tradicionais da mídia de moda para os formatos digitais eram 

percebidas em distintas plataformas. Ana Marta Moreira Flores em “Apropriações do Twitter 

pelo jornalismo de moda no Brasil” (2012) compreende a especialidade de um certo tipo de 

jornalismo de estilo de vida como sendo jornalismo de moda, e as afinidades e potenciais do 

Twitter como ferramenta para esses profissionais em um cenário de convergência. Foram 

monitorados oito perfis profissionais em janeiro de 2012, gerando a seguinte categorização: 

notícia, diálogo, comentário e convergência. Esses resultados foram comparados com outros 

perfis pessoais e editoriais, buscando o entendimento de como o jornalismo de moda está se 

ajustando às ferramentas e formatos que a digitalização midiática impõe.  

 Desde então, a interface moda e comunicação digital conta com um conjunto de 

trabalhos alinhados decorrente, principalmente, da popularização dos blogs. A adoção deles 

como ferramentas de publicação impactou largamente os setores da vida socioeconômica, 

política e cultural. Mas a moda, incumbida de apontar o porvir e de movimentar expectativas 

de novidade constantemente, se deparou com um levante imensurável de blogs e 

influenciadores que remodelaram o campo, a distribuição do capital entre os agentes e os 

movimentos de difusão.  

 Daniela Aline Hinerasky desenvolveu sua tese fundamentada na sociologia 

compreensiva de Michel Maffesoli. “O fenômeno dos blogs street-style: do flâneur ao star 

blogger” (2013) investigou os blogs de street style durante o auge desse tipo de publicação, 

apontando as lógicas com as quais refizeram o imaginário de moda. A autora conceitualiza o 

blogueiro como um flâneur contemporâneo, descrevendo o histórico e as tipologias que 

emergiram nesse cenário. Os blogs, por sua vez, se definiram socialmente como “ambientes de 

interação” e de projeção para sujeitos. A autora mapeia os blogs de maior relevância na época 

e empreende uma observação netnográfica entre maio e outubro de 2011, propondo as seguintes 

nomeações para o que encontrou: street-style locativos; street-style cool-hunters; os street-style 

diary (ou ego-blogs); os corporativos; e os mistos, os quais traduzem um texto cultural da moda, 

do consumo e do cotidiano urbano. Suas considerações sublinham que apesar da impressão de 

realidade que os blogs transmitiam, seu conteúdo era editado e os blogueiros atuavam como 
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intermediadores culturais das interações que iniciavam o gregarismo atual, que não condizia 

com as previsões de individualismo absoluto, pois desenhava formas de convivência via web. 

 
Trata-se de um momento contemporâneo que denominamos de “cultura 

narcisista digital”, caracterizado por experiências socioculturais e narrativas 

ligadas à comunhão de emoções e sensações e às diferentes aspirações e 
preocupações dos indivíduos, estimuladas, conscientes ou involuntárias, efeito 

e consequência das novas formas de socialização (HINERASKY, 2013, p.:16).  

 

Mesmo que de forma premeditada pelas empresas e desenvolvedores das plataformas 

digitais, as pessoas passaram a construir narrativas próprias de moda. Os blogs e a figura das 

blogueiras são divisores do que a mídia de moda foi, e do que veio (e virá) a ser na configuração 

dos meios digitais. Cada uma dessas pesquisas tem o mérito adicional de documentar os 

diferentes momentos desse processo: a volatilidade das redes dificulta a documentação de 

plataformas e recursos que já não existem (por exemplo, a ByMK), eventos, casos de empresas 

etc. Diferente dos estudos sobre revistas, que recorriam a esses títulos por sua propriedade 

documental, as fontes digitais desaparecem e é a pesquisa que passa a documentá-las, 

inversamente.  

Graziela Fernanda Rodrigues trabalhou com dois blogs de sucesso em “Blogs de moda 

e beleza: espaço mercadológico de interação, sentido e axiologias” (2013): ‘Elfinha’ e ‘Vende 

na farmácia?’”. Os blogs foram submetidos a análises pelo viés da semiótica discursiva como 

lugares de fala das consumidoras, tidos como espaços de valor para o público consumidor e 

para o mercado, que os enxergava como vitrines de produtos. Os blogs demarcam um espaço 

de “fazer-consumir juntos”, em planos de expressão e conteúdo aproximados, e regimes de 

interação mais mútuos e dinâmicos. A profissionalização e mercadorização desses lugares de 

relação coloca em dúvida os maiores diferenciais da blogosfera: a autenticidade, a liberdade e 

a democratização do falar sobre moda.        

  Maria Teresa de Moraes Weidlich analisou a transposição do jornalismo tradicional de 

moda para as redes sociais em “A informação de moda da revista Vogue na rede social 

Instagram: um estudo sobre novos modelos de produção e difusão de conteúdos de moda sob o 

viés da convergência midiática e da cultura participativa” (2014). As mídias digitais impuseram 

modelos diferentes de negócios, e mesmo veículos estabilizados repensaram suas estratégias. 

O objeto é constituído pela edição de setembro de 2013 da Vogue EUA e os perfis de Instagram 

de três blogueiras: Tuula Vintage, Chiara Ferragni e Thássia Naves, apontando e categorizando 

semelhanças e diferenças entre o conteúdo da mídia tradicional e das blogueiras, discutindo 

participação e afetividade na propagação de informações pela rede.  
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 Blog da Thássia, Garotas Estúpidas, Super Vaidosa e Petiscos amparam a abordagem 

pelas teorias da mediação cultural, cultura de consumo e campo da moda de Olga Carolina 

Pontes Bom. “‘Vaidosas’ e ‘estúpidas’: mediação cultural em blogs de moda” (2015) buscou 

compreender a tematização e a interação entre os posts e os comentários, entre fevereiro e 

outubro de 2014, criando cinco categorias: expressões de afeto, insatisfação, a construção 

participativa dos blogs, dúvidas e compartilhamento de informações. 

A indefinição dos polos de emissão em processos interativos de comunicação e as 

formas com que a publicidade se adapta é o foco em “Discursos publicitários nas interações 

entre blogueiras e leitoras dos blogs de moda feminina”, de Lais Tolentino Muniz Campos 

(2016). A colaboração, o compartilhamento e a recomendação pelos recursos em blogs 

redirecionaram os interesses do mercado para os anúncios nesses espaços, alterando os 

discursos das blogueiras, de pessoal para publicitário. Esse processo interferiu nas relações 

entre blogueiras e leitoras em suas conversações e nas instituições midiáticas tradicionais, entre 

elas, as revistas e o jornalismo de moda tradicional.  

 As reconfigurações da moda nas divisões entre mídia impressa e mídia digital são 

tratadas por Liana Costa do Carmo na sua pesquisa “Revista Elle Brasil: da mídia impressa à 

transmidiação” (2016). A pesquisa objetiva reconhecer as diferenças de enunciação na 

estratégia transmídia da revista através das redes sociais em que estava presente na época, 

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e Periscope, além de publicar conteúdo nos sites da 

editora Abril. Os pontos avaliados pela autora incluíram como o componente estésico atua no 

redimensionamento entre uma rede e outra, nas interações discursivas entre mídias e nos 

regimes de visibilidade na atuação dos leitores. Cada mídia tem seu processo de enunciação, e 

pelas interações discursivas constroem uma narrativa transmidiática, em que os regimes de 

visibilidade têm maior propensão ao querer ser visto. 

Jamille de Menezes Ferreira seleciona a revista Glamour para tecer sua análise sobre as 

passagens entre o impresso e o digital em “Jornalismo de moda na era digital: um estudo de 

caso da revista Glamour” (2018). A narrativa crossmídia da revista pelas redes Instagram, 

Facebook, Snapchat, YouTube e Twitter, as diferenças de linguagem, a produção jornalística e 

a mudança em todo o setor, incluindo as falas de três jornalistas da revista, são o suporte para 

tecer sua compreensão sobre como o jornalismo de moda absorvia os contextos das mídias 

digitais, alterando seus formatos definitivamente.  

 A passagem dos primeiros perfis em blogs para o modelo de negócio que convergia 

interesses das indústrias de produção cultural e material, e a penetração da publicidade em todas 

os espaços online reestruturou o que era amador, e fez tudo profissionalizar-se e capitalizar-se: 
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curtidas, visualizações, respostas, tudo que puder ser quantificado será comercializado como 

métrica, fazendo de qualquer ação espontânea nas redes uma fonte de dados.    

 O oferecimento de outras plataformas para a criação de perfis, mais dinâmicas que os 

blogs, motivou outras gerações daqueles que hoje são influenciadores profissionais, fazendo 

ver outros benefícios dessas interações, tanto quanto outras consequências.   

 O tema da juventude em redes sociais foi tratado por Paula Gabriela Carvalho Lima em 

“Performance da YouTuber Taciele Alcolea na conquista de seguidoras adolescentes” (2018), 

referindo-se às blogueiras já como influenciadoras, atualizando as formas de consumir 

informação de moda após a ascensão das mídias sociais como o YouTube. O fator da 

identificação se enquadra no período da adolescência e na busca por referências desse público. 

A influencer é analisada a partir da sua performance como estratégia para vincular-se aos 

adolescentes, principalmente, em suas falas sobre o vestuário.  

 Vanessa Rozan da Silveira pesquisou modos de presença e simulacros corpóreos nas 

mídias sociais digitais. “Corpos e beleza no Instagram: estetização em busca de likes” (2017), 

analisou três perfis com alto número de seguidores, seus modos de encenação e construção 

identitária pelo corpo, a repercussão entre os seguidores e outros meios de comunicação. Kim 

Kardashian, Gabriela Pugliese e Ashley Graham e suas publicações no Instagram entre abril e 

junho de 2016 foram analisadas pelas temáticas recorrentes sobre beleza e saúde, suas estéticas 

e discurso visual. Duas instâncias são investigadas, uma se refere às subjetividades, nas 

possibilidades que esse tipo de mídia oferece para a expressão, e a outra à objetividade dos 

mercados da publicidade e da moda em identificar nessas expressões nichos a serem explorados.  

   Com a transição para as influenciadoras, as blogueiras não são mais vistas como 

amadoras e espontâneas, mas como profissionais. Amanda Neuman Monte Rocha “Milhões de 

seguidores, milhões em reais: como as influenciadoras digitais transformam sua visibilidade 

em dinheiro” (2018) se dedica a refletir sobre a expansão do conteúdo sobre moda pela internet 

e, consequentemente, da variedade de conteúdo, que passa a provir de territórios que 

costumavam ter pouca visibilidade nesse assunto. Influenciadoras da região Nordeste do Brasil 

– uma de Sergipe, uma da Bahia e uma do Ceará – formam esse estudo de casos múltiplos, 

tomando as publicações sinalizadas como publicidade das redes das influenciadoras, 

compreende a forma como esses espaços são rentáveis, se tornando um modelo de negócio.  

 O trabalho de Rosangela Barbosa da Silva analisa como as marcas, seus elementos 

expressivos e produtos se adequaram aos formatos da influência. As linguagens verbal e não-

verbal, o plano da expressão e o plano do conteúdo da boneca Barbie como perfil em rede social 

é um excelente exemplo, e dava pistas da humanização das marcas que presenciamos com os 
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avatares e personas digitais. “A Barbie no Instagram: os simulacros da idealização feminina” 

(2016), utiliza a semiótica francesa para demonstrar como a comunicação da marca da boneca 

constrói e articula um estilo de vida, expressando valores e sendo um simulacro de celebridade, 

que estrela anúncios, lança modas, viaja, faz compras e passeios, lê a Vogue, tira selfies e, 

principalmente, interage com admiradores pelos comentários na rede social. A boneca, enfim, 

ganha vida digitalmente. 

 

Figura 15 Captura do perfil da boneca Barbie (Mattel), em 2015: simulacros de um estilo de vida 

 

Fonte: Rosangela Barbosa da Silva (2016, p.152) 

 

O trabalho de Jorge Godoy de Oliveira volta-se para o comércio eletrônico para discutir 

a digitalização da moda. A camiseta estampada como peça de vestuário em “Lojas online de 

camisetas estampadas: interação e sentido” (2015) estende a análise para lojas online que 

constroem comunidades de consumidores, incentivando designers e interessados na cocriação 

de peças por estratégias de concursos e de votação, premiando “financeira e simbolicamente” 

os participantes. Duas marcas foram selecionadas e analisadas por um ano, uma estadunidense 

e uma brasileira, a Threadless e a Chico Rei, respectivamente. Ambas trabalham temas da 

cultura pop, e a marca brasileira adiciona temas regionais. Com isso, o autor tem o objetivo de 

pensar sobre essa peça na constituição da identidade de indivíduos e grupos, em relações 

intensificadas pelas dinâmicas de comunidade dos sites das marcas – a camiseta como actante 

em interação com quem a veste – instaurando regimes de interação e gostos compartilhados.  

 Juliana Bortholuzzi parte da perspectiva das marcas e da comunicação mercadológica 

em “Processos sociomidiáticos e reordenações no sistema da moda” (2018) para discorrer sobre 

como a comunicação de moda se reordenou com os adventos tecnológicos em dois momentos, 

o da sociedade dos meios e o da sociedade em vias de midiatização. Sua análise se dá sobre 
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duas marcas nascidas em Porto Alegre (RS) e que se encontram “em construção” (a Insecta 

Shoes e a Helen Rödel) e a midiatização de suas propostas de slow fashion. As mudanças nas 

modalizações entre marcas e consumidores são discutidas pela noção de prosumer (aglutinação 

entre “produtor” e “consumidor”, na língua inglesa), com papel ativo, visto que “produz” 

conteúdo e gera ideias para a empresa.    

 Fernanda Camargo Guimarães Pereira Maia  avança a discussão sobre os impactos da 

digitalização de todo o processo midiático, das transposições das linguagens e sistemas 

publicitários e jornalísticos, para a geração de lógicas nativas dos ambientes digitais, até a 

leitura orientada por dados. Sua investigação é sobre o agenciamento das potencialidades e 

características dos ambientes digitais em “Multimodalidade e design poliscópico aplicados ao 

jornalismo de moda: uma análise do Red Carpet Project” (2018). A autora constrói seu objeto 

pela visualização de dados em um projeto do New York Times que permitiu acessar 19 anos de 

looks usados por celebridades em tapetes vermelhos do Oscar para entender tendências, 

explicando seu método como “modelagem poliscópica”, que apreende a informação como 

diferentes modos semióticos, entre imagens fotográficas e metadados descritivos.  

 A autora discute o tema das affordances nos ambientes digitais, incluindo em sua 

pesquisa uma entrevista com o desenvolvedor do projeto, explicando como se estrutura e como 

são agenciadas as affordances, e sua utilidade no estudo sobre tendências de moda. Sendo um 

dos mais recentes trabalhos neste agrupamento, aponta a tendência para os estudos das 

estruturas da mídia digital, direcionando o olhar para as técnicas e funcionamentos internos de 

plataformas que ofereceram miragens de participação livre e para todos e, com o tempo, se 

instituíram sob lógicas numéricas e programações algorítmicas invisíveis, intervindo no 

cotidiano e no mundo visível.   

 

5.2. Técnicas fotográficas e imagens para o consumo 

 

A produção da moda-imagem, como se referia Roland Barthes, fundou um espaço para 

a atuação de artistas de várias linguagens – das gravuras e xilogravuras dos fashion plates do 

século XVI; passando pelas pandoras, bonecas feitas para vestir os modelos de roupas 

propostas por artesãos e enviadas às suas clientes para que pudessem sentir as peças, que 

circularam pela Europa até o século XIX; até os filtros fotográficos das redes sociais que 

alteram nossa imagem real digitalmente (VIANA, 2017).  Foram muitas as maneiras 

encontradas para circular as ideias e as visualidades da moda, o que refletia em imaginários e 

práticas do consumo inspiradas pelo olhar.  
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A ilustração de moda é tratada por Rosane Schmitz Fernandes, que resgata as técnicas 

de figurinos da década 1950 em “Revista O Cruzeiro: Alceu Penna e os figurinos de moda” 

(2009) para estudar as práticas sociais femininas a partir dos simulacros do universo imagético 

constituído pela revista. A problemática está no entendimento desses modos de presença em 

relação a mulher brasileira, pelos modos de vestir, correlacionando moda, publicidade e 

economia, em uma análise pela semiótica francesa que apontou padronizações do corpo (magro, 

cintura marcada, quadril ressaltado) e da gestualidade, a depender se a ilustração da mulher se 

dá sobre um cenário de lugar público ou privado. O simulacro reconhecido é o da “mulher de 

família”, brasileira identificada com as elites e a moda internacional, com matrizes francesas e 

novaiorquinas de modelo econômico do consumo.  

  

Figura 16 Coluna Figurinos na Revista O Cruzeiro, em 1953: desenhando a moda dos EUA para a 

mulher brasileira 

 
 

Fonte: Rosane Schmitz Fernandes (2009, p.41) 
 

Mas, é na fotografia que a pesquisa feita no campo da comunicação tem se avolumado, 

buscando compreender os fotógrafos como agentes do campo, artistas criadores de conceitos e 

de imagens, e que emprestam sua potência artística para a publicidade e para a moda.  

Maíra Campos Dornelas escolheu um fotógrafo estadunidense para pensar sobre a 

fotografia de moda como reflexo do contemporâneo. “Terry Richardson e a produção imagética 

contemporânea” (2013) analisa uma campanha da marca Tom Ford, de 2008, e um ensaio para 

a revista Sleazenation, de 2001, por meio dos conceitos de midiatização, visibilidade e 

dispositivo, compreendendo a quebra de barreiras entre público e privado. Suas reflexões sobre 
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moda se pautam pela ambiguidade entre a individualidade e a conformidade, em que a 

fotografia contemporânea quebra tradições na “mudança pela mudança”, que nem sempre 

causam transformações reais.  

Fernanda Piacentini estuda o fotógrafo Steven Klein em “Entre o tabu e o totem: o 

consumo de imagens por meio da obra de Steven Klein” (2016), considerando que a obra do 

autor trata de tabus sociais, dialogando com a arte conceitual e com outros fotógrafos de 

vanguarda que marcaram a fotografia de moda como gênero, a exemplo de Man Ray, Diane 

Arbus e Robert Mapplethorpe. A pesquisadora ainda insere na sua discussão os padrões de 

juventude e beleza que a própria indústria da moda propaga, e que o fotógrafo subverte em seu 

processo criativo.  

Nossos resultados indicaram que o fotógrafo Steven Klein foi um dos mais influentes 

do métier durante as últimas décadas. Ao menos, foi o mais mencionado nas pesquisas.  

Maurício Rodrigues Pereira explora os sentidos da subversão ao nos apresentar ao estilo 

No Limits de fotografia de moda como via para a reflexão sobre a corporalidade na moda. 

“Corpos sem limites: as rupturas de sentidos na fotografia de moda contemporânea” (2018), 

ressalta o que há de regularidade e de padronização, e o que é interpretado como imprevisível 

nos textos fotográficos da moda, adotando a Semiótica da Cultura para organizar essa 

interpretação. Nas aberturas para o invencionismo e a ficcionalidade que esse tipo de fotografia 

permite, temos resultados permeados por intencionalidade artística, em que destacam-se os 

fotógrafos Miles Aldridge, Tim Walker, David LaChapelle e Steven Klein.  

 

Figura 17 Steven Klein e o corpo ciborgue, em fotografia para Vogue USA, 2012 

 

Fonte: Maurício Rodrigues Pereira (2018, p.56)  



184 

 

O trânsito entre os sistemas da moda e da arte é controlado por uma relação de interesses 

mútuos: a moda precisa da possibilidade artística de subverter e de criticar, e os fotógrafos usam 

da circulação da moda como promoção. Rupturas estratégicas e programadas, de subversões 

dosadas, como se fosse uma “crítica solicitada” pelo próprio sistema de moda, com pretensões 

de deliberar sobre o que é padrão, e sobre o que rompe os padrões também, controlando ambos. 

Uma crítica feita dentro dos limites do sistema.  

Amanda Gomes de Ourofino  se aprofunda no conceito psicanalítico do fetiche como 

tema recorrente da fotografia de moda. “O Fetiche na Fotografia de Moda: editoriais da revista 

Vogue Brasil de 2007 a 2011” (2013) comenta a recorrência nas revistas femininas de imagens 

fetichistas desde o século XIX, e busca em seu corpus de análise peças de vestuário e adornos, 

poses e gestos que possam ser interpretados dessa forma, identificando masculinidades e 

feminilidades no imaginário do fetiche.  

Larissa Marinho de Oliveira traz em sua pesquisa “A estética da fotografia de moda: 

uma análise da linguagem fotográfica na revista Numeró France” (2018) uma reflexão mais 

extensiva da fotografia de moda e seus modos de produção. Se detendo em seis edições da 

revista francesa entre 2017 e 2018, que fornecem 39 editoriais e 464 imagens para análise do 

conteúdo e da prática fotográfica, a autora alcançou categorias objetivas e subjetivas. A escolha 

pela publicação francesa deu-se no seu posicionamento como revista de moda detentora de uma 

visão pioneira das áreas do vestuário, beleza, saúde, viagens e das artes, sendo reconhecida no 

campo como cult e revolucionária. Assim, o corpus resultante permite paralelos entre a 

fotografia de moda em seus marcos históricos e tradicionais, e a estratégia contemporânea da 

estética grotesca, empregada pela revista.  

Mas a fotografia é mais do que suporte para a análise de moda, ela é um método e uma 

técnica de criação de imagem. Josemar Martins em “A construção da identidade em 

campanhas/peças fotográficas de moda de marcas nacionais” (2013), dedica-se a esse aspecto, 

utilizando a semiótica discursiva para analisar textos fotográficos na publicidade, buscando 

saber quais as estratégias utilizadas para engajar o público para o consumo e para a interação 

com a marca. O corpus foi retirado da revista Vogue Brasil, e é formado por oito peças 

publicitárias de marcas de jeanswear entre 2011 e 2012 (Ellus, Colcci, M.Officer e Forum). A 

análise se amplia das peças publicitárias para a equipe profissional envolvida, os fotógrafos, os 

modelos, a equipe editorial das revistas em que foram publicadas e, com isso, descreve as 

estratégias de manipulação e as configurações discursivas de cada campanha, assim como as 

estruturas entre os campos envolvidos: 
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Mas, certamente não são os formatos e estilo dessas peças de vestuário que 

distinguem as diferentes marcas entre si; assim, fica evidente que as agências 
publicitárias e fotógrafos de moda vêm utilizando, na composição dos textos 

fotográficos publicitários, determinados elementos sempre reiterados. Parece 

não haver espaço para o novo, para formulações criativas que deem visibilidade 

a novos fotógrafos, e, mais ainda, que permitam identificar e diferenciar marcas. 
(MARTINS, 2013, p.159).  

 

No trabalho de Fabio Henrique Ciquini, a fotografia é documento, capaz de transportar 

no tempo os movimentos culturais. Ele discute a visualidade de movimentos culturais do 

passado na sua permanência em coleções de moda presentes, mas também no imaginário da 

cultura popular. “Suave rebeldia: como a visualidade na moda contemporânea se apropria da 

estética do movimento Punk” (2010), baseia-se em fotografias feitas entre 1974 e 1976 da cena 

punk de Londres e as paraleliza com imagens de moda da época do trabalho, apontando as 

inspirações explícitas do movimento (adaptadas para o mercado) nas criações. A moda, 

transitiva e mutável, se apropria dos signos de rebeldia de outrora que, embora continuem lidos 

dessa forma, são amenizados esteticamente. A fotografia é um documento que permite reviver, 

permanecer e reinventar imaginários.   

A circulação de imagens e a abrangência dessa circulação é o fator que mais impacta a 

moda, em interações e relações de alteridade. Livia Laura Matte observa a movimentação de 

imagens que caracteriza a comunicação de moda nos tempos atuais em “Alinhavando vínculos: 

circulação de imagens de moda nas redes sociais” (2013), que é centrado no recurso de 

compartilhamento da rede social LookBook.nu e como essas imagens portam informações de 

moda, enredando pessoas em uma lógica de identificação e de estar junto, e compartilhando 

conversas sobre o tema.    

A concepção benjaminiana de reprodutibilidade técnica ancora a investigação da 

difusão de moda a partir da fotografia em “Alta-Costura: origem e percurso na cultura da 

massificação”, de Maria Auxiliadora Leite (2016). A teorização da moda dá-se na dialética do 

distanciamento e da proximidade, em que a circulação de imagens transmite a impressão de 

proximidade. A aura da produção desse segmento de moda se justifica tanto na unicidade, 

raridade e autenticidade, frutos da tradição do saber fazer, quanto na percepção de 

distanciamento do universo da Alta-Costura. A fotografia, no entanto, diminui esse 

distanciamento e, na visão da autora, supera o fetiche da criatividade e o artificialismo, 

apresentando-se como uma expressão criativa legítima.  

A linguagem fotográfica que os blogs de streetstyle disseminaram é o cerne do objeto 

de pesquisa de Ligia Gomes Pereira Prete, “Street style: imagem e linguagens na moda de rua 
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de Londrina” (2016), em que a autora explora e compara as imagens de moda dos blogs e das 

ruas da cidade de Londrina-PR, pressupondo que os blogs aceleram a disseminação dos gostos 

e se tornam referências de estéticas urbanas. O blog escolhido, The Sartorialist, criado pelo 

novaiorquino Scott Schuman em 2005, foi um dos pioneiros desse tipo, um dos mais influentes 

e ainda está ativo. Sua proposta era apresentar pessoas comuns vestidas de forma interessante, 

aparentemente espontâneas, em centros urbanos de todo o mundo. As constatações da autora 

revelam que as imagens das ruas contêm elementos da estética urbana do blog, fazendo com 

que uma cidade do interior se assemelhe com essa estética internacionalizada – os blogs de 

street style mediando o zeitgeist, representando modas de rua que não pertencem a nenhum 

lugar específico.  

 

Figura 18 Justaposição entre fotografias feitas em Milão (2014) e em Londrina (2014): street style e o 

"ser excepcional" em meio ao comum 

 
Fonte: Ligia Gomes Pereira Prete (2016, p.126) 

 

Johana Carolina Valencia Castaño transporta a discussão da circulação de imagens e 

dos usos dos recursos fotográficos em redes sociais para o debate sobre o corpo em “Estudo de 

caso de mulheres do Brasil e da Colômbia, sobre a relação da imagem fotográfica projetada na 

rede social Instagram com a moda na mídia: a ideia do corpo-vestido” (2017). O trabalho 

discorre sobre como oito mulheres entre Brasil e Colômbia (São Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá 

e Medellín) usam a rede social Instagram para projetar o corpo-vestido, constatando que, apesar 

da suposta abertura para representações diversas, os ideais e os padrões sociais são replicados 

pelas pessoas nesses ambientes virtuais, com elementos de erotismo e poses fotográficas 

reconhecíveis da fotografia veiculada pela publicidade. 
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A inclusão de observações sobre o ato de fotografar-se de ser fotografado é uma trilha 

de reflexão possível para pensar as influências da imagem de moda no comportamento e, além 

disso, na subjetividade das pessoas.   

Maria Bernadete Brasiliense utiliza a fotografia como método, e não só como suporte. 

“Fotografias do corpo feminino: um espaço onde as representações corporais da mulher madura 

são construídas e reveladas” (2007) teve seu corpus de análise composto por fotografias feitas 

pela própria autora, entre 2002 e 2006. As fotografadas eram mulheres de mais de 40 anos que, 

durante as sessões de nu artístico, relatavam insatisfações sobre a aparência física. O desejo de 

ser jovem seria o impulsionador de diversas práticas de consumo, cosméticas e plásticas, para 

produzir o corpo que seduz, o que é criticado nessa dissertação. A moda aparece como 

influência sobre o corpo feminino na pressão pela magreza e pela juventude. Foram analisados 

as imagens e o discurso das mulheres durante a sessão e após, quando eram convidadas a 

contemplar os resultados fotográficos e a refletir sobre si mesmas, sobre autoestima e 

feminilidade.  

 

5.3. Em movimento: o cinema e a telenovela  

 

 O agrupamento de trabalhos que discutem a moda e o consumo por meio de obras 

audiovisuais trata tanto dos figurinos e adereços em cena como produtos consumíveis na vida 

real, quanto das representações do universo imaginado da moda, reimaginando e ressimulando 

suas ambientações, mesmo quando a intenção é de desmistificar. Em poucos casos, a moda é 

arcabouço teórico para estudar os figurinos, já que essa é a disciplina em que normalmente se 

pensa o vestuário com maior profundidade. O vestir da moda e o vestir do figurino se 

entrelaçam, mas não são exatamente a mesma coisa.  

 A tese de Ana Mery Sehbe De Carli, “O corpo no cinema: variações do feminino” (2007) 

verifica as relações entre corpo e cultura, recortando signos das representações 

cinematográficas de 32 filmes protagonizados por atrizes reconhecidamente belas (pelos 

padrões da indústria), entre 1930 e 2005. Apoiada em diferentes visadas semióticas, a autora 

propõe categorias para entender as presenças do corpo feminino no cinema, a forma como surge 

vestido na tela e como dissemina o imaginário de feminilidade relacionado à aparência do ideal 

de beleza. A lista de filmes analisados contempla os clássicos do cinema mainstream, tais como 

“Gilda” (1946) e “Bonequinha de Luxo” (1961), contando com apenas um filme brasileiro, 

“Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1976), em que a personagem da atriz Sonia Braga é uma das 



188 

 

que ampara a proposição da categoria “Corpo Erótico”. As outras categorias são: “Corpo Fatal 

e Fatal fálico”; “Corpo Emergente”; “Corpo Híbrido” e “Corpo voador”.  

Dois filmes das últimas décadas podem ser considerados emblemáticos e se repetem em 

nosso corpus: “Prêt-à-Porter”, de Robert Altman (1994) e “O Diabo Veste Prada”, de David 

Frankel (2006), baseado no livro escrito por Lauren Weisberger (2003). 

Em “Simulação, carnavalização, moda: Prêt-à-Porter?” (2010), Fabiana Rodrigues 

aponta o cinema como difusor de tendências, discutindo a concepção de star system e o figurino 

na construção da personagem. A pesquisa, desenvolvida em uma linha de Estudos de Cinema, 

reflete e concorda com o olhar crítico para o “mundo da moda” que o diretor confere ao seu 

filme. Conforme a moda se tornou mais espetacular e presente de forma generalizada nos meios 

de comunicação, seu universo narrativo parecia mais próximo do público. O filme mistura cenas 

reais da semana de moda de Paris com um enredo fictício, em que a moda é retratada com 

ironia, até hostilidade. Carnavalização e simulação são conceitos que servem para explanar 

como o filme representa a moda para falar de toda a sociedade de consumo. Tanto o cinema 

quanto a moda criam imagens que simulam e seduzem, e a construção que o diretor enreda 

pretende que a simulação seja a própria realidade da sociedade de consumidores – as destruições 

e reinvenções da moda se estendem para a vida social.  

 

Figura 19 O desfile nu em "Prêt-à-Porter" (Robert Altman, 1994): a moda como sinédoque da 

sociedade do consumo 

 

Fonte: Fabiana Rodrigues (2010, p.132) 

 

Elisabeth Baptista Bittar recorre aos dois filmes em “A moda está na moda no cinema: 

a verossimilhança dos discursos nos filmes Prêt-à-Porter e o Diabo Veste Prada” (2011), 

propondo a convergência entre cinema e moda. Se concentra na forma como o cinema 

representa a indústria nesses dois filmes, sugestionando uma narrativa realística. Os dois filmes 

apresentam a relação da moda com o luxo de forma cômica e ironizada, discurso que a autora 

analisa sob a ótica do consumo pelas ciências sociais ao decupar as cenas dos filmes.  
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Cristina Gomes Freire avalia em “O diabo veste Prada: o fazer da moda no corpo vestido 

como vitrina de identidades” (2010) como a moda é modalizadora de identidades, regulando 

modos de vestir quando articula corpo e roupa. Estilo, looks e gosto são analisados como modos 

de presença, enquanto vestuário e adornos edificam o fazer ser dos sujeitos, concluindo que os 

modos de presença dos sujeitos são regidos por modos de visibilidade, ressaltando as imagens 

simulacrais produzidas pela indústria da moda e das mídias, sendo a moda um fenômeno 

comunicacional que propaga identidade e estilo, em que os corpos são suporte.   

 

Figura 20 Captura do filme "O diabo veste Prada" (2006): a moda como um saber, ensinado e 

aprendido 

 

Fonte: Elisabeth Baptista Bittar (2011, p.58) 

 

Alexandre Schnabl em “Modos da Moda: a representação da jornalista editora de moda 

pelo cinema mainstream (1940-2006)” (2018) analisa o próprio jornalista de moda como 

produto, vinculando a imprensa e o consumo de mercadorias por noções críticas como 

fetichismo da mercadoria na propagação de modos e modas, em uma sociedade do espetáculo 

que alça esses profissionais à condição de celebridades. O cinema mainstream, portanto, é 

enquadrado nas concepções de indústria cultural e oferece uma forma de propagação dessa 

personagem, na qual os figurinistas têm o papel principal: criar, a partir do vestuário e dos 

adereços, a figura de quem “dita” o que os outros devem usar. São analisados os filmes 

“Modelos” (de Charles Vidor, 1944), “Cinderela em Paris” (de Stanley Donen, 1957) e, mais 

uma vez, “O Diabo Veste Prada”.  

O cinema brasileiro é representado no trabalho de Carla Patrícia Oliveira de Souza, “O 

figurino na narrativa de Guel Arraes: O Auto da Compadecida (2000) e O Bem Amado (2010)” 



190 

 

(2015). A análise semiológica discute o figurino inserido na narrativa, o movimento armorial27 

e a estética kitsch, apontando os traços da representação nordestina e da comédia popular na 

obra do cineasta pernambucano, investigando a linguagem de seus filmes e seus traços de 

autoria como traços da própria vida. Não se dá uma discussão propriamente sobre moda, mas 

sobre vestuário e figurinos –a arte de vestir e adornar os corpos dos atores em função de uma 

dramaturgia ou roteiro, independente se o mercado irá adotar e consumir as peças – recorrendo 

a bases teóricas da moda para realizar a análise, pois é nesse campo que o vestir é pensado com 

frequência, sobre o entendimento da estética kitsch e as influências dos centros europeus. 

Na perspectiva histórica, Daniella Romanato discute a adoção do cinema como 

estratégia didática para o ensino de história do vestuário e da roupa. “A história da roupa e da 

moda estudada pelos figurinos cinematográficos” (2013) faz as considerações devidas sobre 

como os figurinos nem sempre condizem com a realidade, visto que devem se ajustar às 

intenções da produção cinematográfica. Para isso, utiliza as versões do filme “Cleópatra” (de 

1910, de 1917, de 1934, de 1945, de 1963 e de 1999), propondo que o cinema, o entendimento 

do star system e os modismos que assistimos circular socialmente, quando entendidos de forma 

aprofundada, oferecem bases para a aplicação com fins educativos.  

A temática se desvia em “O avesso da moda em The True Cost (2015): a indústria do 

fast-fashion no cinema documentário” (2018), de Mariane Velho da Silva . Da construção de 

identidades e influência da moda midiatizada sobre o sujeito para a moda como um modo de 

produção de bens na economia, o documentário de Andrew Morgan critica o funcionamento do 

fast fashion como modelo de moda contemporâneo, que aumentou o acesso e a rapidez da 

produção e consumo de bens dentro da lógica informativa e estética da moda. A autora, então, 

analisa o discurso do documentário, no que este apresenta de fidedigno, eloquente e persuasivo, 

sob a teoria da verdade, realidade e ética no cinema documentário. A suposta democratização 

da moda e os impactos ambientais surgem como assunto da interface, entendendo a moda como 

modos de fazer material, pensando o efêmero da moda pelos seus resquícios.  

 

 
27 Movimento idealizado pelo escritor Ariano Suassuna nos anos 50, que propunha enaltecer a cultura popular 

nordestina e produzir uma arte erudita a partir das referências populares.    
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Figura 21 O colapso do edifício Rana Plaza, em 2013, em Bangladesh: as invisibilidades da moda no 

cinema-documentário 

 

Fonte: Mariane Velho da Silva (2018, p.50) 

   

 A pesquisa sobre cinema nos transportou por representações idealizadas da moda, 

críticas a frivolidades e ao consumismo, até a emergência de documentários que se dedicam a 

expor um lado invisível da moda, o da produção em massa, mais delicado, por envolver o 

trabalho e as condições de existência de milhões de pessoas envolvidas em todas as etapas da 

cadeia produtiva em todo o mundo: no plantio, na transformação, na manufatura, no transporte, 

nas vendas, na manutenção etc. Entre ficção e realidade, a moda e as práticas de consumo têm 

muito a ser desmistificado e exibido.   

 No Brasil, a telenovela é particularmente importante na composição de objetos de estudo 

por ser um dos produtos culturais mais importantes, em que se pode observar casos 

esclarecedores do caráter ambíguo da criação para uma obra de ficção que também é 

racionalizada pela lógica do merchandising. Além de permitir pensar sobre alguns dos 

modismos que marcaram a memória dos brasileiros.   

Elisa Fajolli Navarro em “Configurações estéticas e figurino da telenovela ‘O Clone’” 

(2007) estudou as apropriações de elementos pelo figurino da obra, a circulação e adoção pela 

moda popular e a repercussão da trama. A novela, que esteve no ar entre 2001 e 2002, se passava 

parcialmente no Marrocos, e sua estética fazia referência às culturas marroquina e mulçumana. 

Por isso, o esforço em compreender como elementos dessas culturas (ou, pelo menos, 

identificados como sendo de uma delas) foram assimilados pela audiência local, se 
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multiplicando em produtos, comportamentos e modos de falar. Além de descrever cenários e 

figurinos, a autora entrevistou conhecedores da cultura árabe e analisou, baseada nos conceitos 

de intertextualidade, o pastiche, a alegoria e a bricolagem, sugeridos por Malcolm Barnard. A 

novela misturava elementos que sequer eram marroquinos ou pertencentes à cultura árabe para 

criar aparências, com a expectativa de que a forma do vestir na obra midiática inspirasse a forma 

do vestir nas ruas.  

“A Fabricação do Consumo: estratégias de merchandising na telenovela Belíssima”, de 

Carlos Eduardo Dezan Scopinho (2008) enfoca o consumo e o imbricamento entre ficção e 

realidade pela inserção de produtos do cotidiano, por meio de linguagem publicitária, em obras 

de ficção. Partindo de conceitos do consumo e da midiatização, não há uma discussão teórica 

sobre a moda, que é tomada como um “mundo” formado pelas marcas inseridas, pelas peças de 

roupa e pelas revistas que midiatizam os produtos anunciados. A história da novela, exibida 

entre 2005 e 2006, trazia uma das protagonistas, Bia Falcão (interpretada por Fernanda 

Montenegro) como proprietária de uma marca de lingerie. Portanto, a moda como o mundo das 

marcas de vestuário está alinhada à trama da própria novela, presumindo que o que aparece na 

tela tem influência sobre o cotidiano vivido.  

A telenovela Belíssima aparece novamente, compondo o objeto de estudos de Karina 

Daidone Gennari Pimentel, em “O merchandising da moda na telenovela: o espetáculo como 

publicidade em ‘Belíssima’” (2008), igualmente sobre merchanding em obras de ficção e 

produzida no mesmo ano e escola que a pesquisa supracitada, demonstrando uma sinergia entre 

elas e o alcance dessa novela nas discussões sobre moda durante sua exibição. Ao tomar a 

telenovela como espaço de construção de imagens e simulacros, e o merchandising como 

ferramenta da publicidade em produtos de entretenimento, a mestranda realiza um estudo da 

emissão, procurando entender a influência dessas estratégias no consumo. Ao final, sugere uma 

tipologia de merchandising – merchandising de oportunidade – para definir como as marcas se 

beneficiam quando produtos da mesma categoria com que trabalham fazem parte do imaginário 

construído na televisão, mesmo quando não estão anunciando explicitamente. Neste caso, a 

autora debateu a presença da lingerie nos figurinos e na história da protagonista, que possui 

uma fábrica deste segmento, e as inserções da marca de lingerie Valysére e da empresa da 

empresa de fibras sintéticas Lycra. 
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Figura 22 Lingerie na telenovela Belíssima (2002): o vestir a serviço da trama televisiva e do mercado 

 

Fonte: Karina Daidone Gennari Pimentel (2008, p.127) 

 

Com trama ambientada no “mundo da moda”, a novela TiTiTi compôs o objeto estudado 

por Mary Costa Araujo Pennesi, “A Modernização dos Figurinos e da Moda na Telenovela 

Tititi em 1985 e 2010” (2013). Apresentada pela primeira vez em 1985 e com uma nova versão 

em 2010, o estudo compara os figurinos dos dois momentos, de forma contextualizada com a 

moda apresentada em outros veículos midiáticos, como as revistas da mesma época e com os 

contextos de cada época tratada, avaliando o que esses figurinos, no encontro entre moda e 

televisão, nos revelam sobre as transformações sociais nos 25 anos que separam cada uma das 

duas versões. Nessas relações entre o que a televisão divulgava como moda por meio dos 

figurinos e os cenários políticos, econômicos e culturais, percebemos o quanto é possível “ler” 

sobre o mundo através das expressões de moda, e a autora explora questões da indústria têxtil 

e do mercado cultural. Além disso, a trama se baseava na rivalidade entre Jacques Leclair e 

Victor Valentín, dois personagens que foram inspirados nos estilistas brasileiros Clodovil 

Hernandes e Dener Pamplona de Abreu, e na rivalidade que alimentaram publicamente nos 

anos 60.  

Fernanda Junqueira Rodrigues correlaciona a hibridização entre o cênico e o 

mercadológico com a “modernização capitalista” no país a partir da década de 70, o que 

impactou a forma de fazer narrativas melodramáticas. “Do figurino cênico ao figurino de moda: 

a transição do figurino nas telenovelas brasileiras” (2009) aponta o início da carreira da 

renomada figurinista Marília Carneiro, em 1973, como ponto de transição para modos de 

produção mais próximos das temáticas cotidianas, e em figurinos e direção de arte mais 

profissionalizados e racionalizados. Além de entrevistar a figurinista, que até hoje compõe o 

quadro de funcionários da Rede Globo, a pesquisa faz uma decupagem do primeiro capítulo de 

“O Bem Amado” (1973) para apoiar a discussão proposta. A chegada da televisão em cores 
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impôs dificuldades na utilização de tecidos e padronagens com as quais os figurinistas não 

lidavam na era da TV em preto-e-branco, o que criou muitas limitações. Marília é reconhecida 

por ter lidado com essas limitações e renovado os modos de atuar da profissão. Dos ateliês e 

oficinas de produção técnica de vestuário e de artefatos de cena, as equipes de figurinistas 

passam a incluir as lojas de rua e as parcerias com as marcas no processo criativo dos 

personagens, vinculando a indústria do vestuário às matrizes da cultura popular, tratando da 

relação da moda com a telenovela como mediação dos estilos de vida modernos.  

Figura 23 Modelo das redes de conexões que fazem do figurino um produto de moda 

 

Fonte: Lye Renata Prando (2014, p.98) 

 

A contradição entre a função artística do figurino e a função comercial do produto é 

amplamente discutida em “Mercado ou Criação? Estudo do Figurino de Telenovela e sua Rede 

de Conexão”, de Lye Renata Prando (2014). Para ela, há um processo pelo qual o figurino da 
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televisão se transforma em moda, analisado pela materialidade da comunicação. Em seus 

resultados empíricos, a autora explica a estrutura em rede de conexões pelas quais esse processo 

acontece envolvendo, com o figurino como ponto inicial, agentes actantes da produção da 

telenovela, das marcas, dos veículos midiáticos, da moda de rua, entre outros, até chegar na 

“moda do telespectador”. Trata da dualidade comercial e artística dessa expressão, em que os 

investimentos são feitos de acordo com as respostas do telespectador para cada personagem, as 

identificações que despertam – impulsionadas por capas de revistas, por exemplo – para que a 

indústria da moda se organize para produzir objetos como os propostos pelos figurinistas e os 

agenciadores das marcas.   

Do vestuário para as questões de beleza e aparência, “Moda de novela: os conteúdos de 

Salve Jorge divulgados em revistas femininas e as estrelas como padrões-modelo de estilo e 

beleza” (2014), de Jenara Miranda Lopes, investiga os artigos de moda inspirados no figurino 

da novela Salve Jorge – exibida entre 2012 e 2013 – monitorando e analisando revistas 

femininas e articulando com a visão de sistema de celebridades. As análises discorrem sobre o 

figurino nas imagens da novela e nas imagens de editoriais e matérias de revistas, relacionando 

o que as personagens usam com o que as suas intérpretes usam em entrevistas e ensaios 

fotográficos, criando uma relação cada vez mais naturalista entre ficção e realidade. O tema do 

merchandising é retomado, assim como a telenovela como mediação do consumo, de produtos 

e de imaginários sobre o que vestir e o que é considerado beleza.  

Tania Maria Brandão Britts Trindade se concentra na circulação de uma personagem 

em “A telepersonagem Natalie Lamour, de ‘Insensato Coração’ e as estratégias de consumo da 

beleza” (2015). A novela de 2011 dá subsídios para a autora discorrer sobre a relação entre 

moda, beleza e consumo para o mercado feminino, como a construção da personagem é, de 

certa forma, a construção do ideal de consumo. Em suas considerações, fala sobre a 

identificação da personagem com a classe C e D da “Era Lula”, “segmento” que pôde acessar 

os bens de consumo e os serviços de beleza divulgados na fabricação da personagem. Diversas 

marcas que se posicionavam para esse segmento fizeram merchadising na novela e a atriz que 

interpretou Natalie Lamour, Debora Secco, teve sua carreira impulsionada pelos ideais de 

beleza que representava. O fetichismo visual e o consumo da imagem – produzida por 

profissionais ou alterada tecnologicamente – é questionado como forma de dialogar com as 

classes mais populares, incutindo padrões de consumo relacionados à beleza e à modificação 

estética, sugerindo uma relação de causa e efeito.  

Outro trabalho que explora as representações de mulheres e os padrões de beleza nas 

telenovelas como artifício para promover marcas e produtos é o de Marcela Bezelga, “Consumo 
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de moda e representações nas telenovelas: a construção da identidade da mulher plus size” 

(2015), assunto que se entrecruza com discussões sobre o corpo, expostas anteriormente. A 

construção do seu objeto soma-se a outros embates sociais que estavam sendo apropriados pela 

teledramaturgia e pela moda: a mulher plus size e as construções identitárias da pessoa 

considerada gorda. Combinando teóricos das corporeidades, da telenovela como mediação, da 

moda, do consumo e da identidade, a autora realizou entrevistas em profundidade com mulheres 

de São Paulo, que exercessem atividade remunerada (o que justificaria o argumento de que 

possuem poder de compra), que assistissem telenovela e que vestissem manequim acima de 44. 

A moda é discutida como o vestuário – e seus parâmetros de tamanho  – e como o corpo é visto 

na sociedade, nas relações sociais e nas presenças do corpo gordo ou magro na mídia. Os 

produtos midiáticos no objeto de pesquisa são as telenovelas Avenida Brasil (2012) e Amor à 

Vida (2013).  

Os resultados refletem sobre os hábitos de consumo das mulheres consideradas gordas 

pelo viés do cotidiano e sobre a estigmatização dos corpos pelos padrões do consumo 

transversalizados pela telenovela. Por ser uma pesquisa de recepção, traz falas interessantes das 

mulheres entrevistadas. Uma delas: entre as nove entrevistadas, apenas uma entendia a moda 

como um fenômeno social. As outras, a entendiam como um mercado que não as atende, sendo 

que o que as mulheres vistas como gordas consomem seria “vestuário”, e não moda.    

Figura 24 Cena da minissérie Capitu (2008): a história da moda como fonte para a criação de figurinos 

 

Fonte: Rafaela Bernardazzi Torrens Leite (2015, p.139) 

 

A dissertação de Rafaela Bernardazzi Torrens Leite, “A cor e o figurino na construção 

de personagens na narrativa televisual: um estudo de caso da minissérie Capitu” (2015) aponta 



197 

 

a inclinação para as produções seriadas, que competem com as telenovelas pela atenção da 

audiência. A análise se deu sobre o uso da cor nos figurinos dos três protagonistas da série, 

baseada no clássico de Machado de Assis, “Dom Casmurro” (1899): Capitu, Bento e Escobar. 

A preocupação da autora é com a narrativa e o discurso visual, com a forma e o conteúdo da 

obra, puxando relações com a moda do período representado (o fim do século XIX), citando 

autores da história do vestuário e do ofício de figurinista. A minissérie foi qualificada como 

“experimental”, e os figurinos criados para as personagens não levantam discussões sobre 

aspectos comerciais, se detendo na poética e na composição visual dos trajes, que servem, 

primordialmente, à narrativa audiovisual.    

 O cinema de Hollywood e as produções da Rede Globo dominaram os objetos 

construídos no contato com obras do audiovisual, principalmente pelo poder que essas 

indústrias detêm de difundir estilos, modismos, modelos de beleza, imaginários sobre universos 

(como o distante e exclusivista “mundo da moda”). Contudo, vimos como o sistema da moda 

serve a essas produções, em uma interface viável para investigar a artisticidade do vestir, a 

capacidade de recontar contextos históricos pela criação das aparências, e de mediar os debates 

sociais acerca de representatividade e padronizações do corpo. Apontamos, como potencial a 

ser explorado, o universo dos documentários de moda, que fornece materiais originais para a 

reflexão sobre moda e consumo além dos estereótipos midiáticos.  

 

5.4. Personalidades que fazem moda 

  

 Muitos nomes foram mencionados no conjunto de teses e dissertações analisadas – 

fotógrafos, atrizes, diretores de cinema, estilistas, jornalistas. Mas, alguns trabalhos 

apresentaram esses agentes de prestígio do campo no centro da pesquisa, nos apresentando 

alguns personagens que ajudam a contar histórias da moda. 

A transformação da pintora mexicana Frida Kahlo em imagem-produto de consumo, 

com uma capacidade de circular nos mais distintos segmentos entre a publicidade e a produção 

material de objetos, é o que instigou Cátia Inês Schuh a desenvolver a tese “A prospecção pós-

moderna da comunicação visual no imaginário de Frida Kahlo” (2006). A autora infere sobre 

imaginário e identidade de gênero na contemporaneidade, contexto pós-moderno, 

demonstrando como a imagem da artista (mais até que sua própria obra) se popularizou, 

comunicando sentidos de feminilidade e da cultura mexicana para serem consumidos 

globalmente. Frida Kahlo é um estilo consolidado assimilado pela moda, que circula a artista 

para gerações e públicos expandidos, imortalizando-a em imagens e reproduções.    
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Figura 25 Etiqueta de coleção da marca brasileira Carmin (2013): referências mexicanas, consumo 

global 

 

Fonte: Cátia Inês Schuh (2006, p.150) 

 

Frida também é mencionada em “Sandra Machado ‘Frida Kahlo’ na Amazônia: 

conexões criativas no estudo da coleção”, de Milena Silva Castro (2016). No entanto, nesse 

caso, a pintora nomeia uma das coleções da estilista goiana Sandra Machado, que empresta 

documentos de seu processo de criação para o corpus de análise da mestranda. Sandra é uma 

estilista regional, que trabalha com temas da “moda amazônica”. A autora da dissertação 

trabalhou no backstage da apresentação da coleção em questão, apresentada no 7º Amazônia 

Fashion Week, de 2013, e define o tipo de produto da estilista como Artwear, promovendo um 

encontro interessante entre o vestir, a arte e a regionalidade.   

O estilista Ronaldo Fraga participa do objeto de duas pesquisas, sendo destaque no 

corpus analisado. O doutorado de Grazyella Cristina Oliveira de Aguiar, “Expressões do 

imaginário na moda brasileira: um estudo dos processos de criação do estilista Ronaldo Fraga” 

(2014) investiga a obra do estilista mineiro entre 1996 e 2014. Já considerado pelo Design 

Museum como um dos estilistas mais originais do mundo, são coletadas imagens, cadernos de 

esboço e uma entrevista para pensar o processo criativo como disciplina em cursos de 

Graduação. A reflexão é conduzida pela utilização de símbolos e narrativas nacionais pelo 

estilista em seus produtos e desfiles, traduzindo para as manifestações de moda imaginários 

brasileiros.  

Já Savanna de Albuquerque Freire, que desenvolveu a dissertação “Conexões entre 

cultura e moda: identidades culturais do mundo pós-moderno na obra de Ronaldo Fraga” 

(2017), se preocupa com as identidades – identidade de marca e identidades culturais – do 
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mundo pós-moderno e o processo construtivo contínuo em que se encontram. Analisando as 

coleções de Fraga pelas palavras-chave “pertencimento”, “silenciamento” e “empoderamento”, 

a moda é descrita como plataforma de discursos e como fenômeno social indicador da 

volatilidade e fluidez do mundo, e das identidades presentes.     

 

Figura 26 Imagens do desfile "Turista aprendiz na terra do Grão-Pará" (2012): Ronaldo Fraga e as 

narrativas de brasilidade pela moda 

 

Fonte: Savanna de Albuquerque Freire (2017, p.121) 

 

Para Ligia Silva da Fonseca, a narrativa de brasilidade está presente no trabalho de outro 

estilista, com traços cosmopolitas. “Marcas do corpo na moda: a brasilidade imaginada nos 

desfiles de Alexandre Herchcovitch” (2015) reflete sobre o imaginário, sobre o corpo e sobre 

as funções de costureiro e estilista como profissões. Então, a brasilidade é uma estratégia 

competitiva para se inserir no mercado global que, diferente de Ronaldo Fraga, não estaria nas 

narrativas regionais, e sim, no desenho do corpo, um corpo singular, sem tempo nem origem, 

que é também urbano, conceitual e transgressor, preenchendo uma “lacuna” que a autora 

percebe no imaginário de brasilidade até então.  

As autoras nos oferecem visões plurais sobre brasilidade e representação do país pela 

moda, contribuições válidas para a interface comunicação, moda e consumo.  

Susanne Pinheiro Dias expõe uma experiência de documentação iniciada após a doação 

de objetos de coleção do estilista paraense André Lima à “Coleção Amazoniana de Arte da 

UFPA” em “Documentação museológica de moda contemporânea: catalogação de roupas 

desobedientes de André Lima na Coleção Amazoniana de Arte da UFPA” (2018). A articulação 

de conteúdos teóricos e metodológicos das áreas da informação e da museologia ampara a 

classificação de três peças de vestuário da coleção que desafiavam os métodos de categorização 



200 

 

e de nomenclatura já usados. A autora desenvolve um método interpretativo para objetos de 

moda propondo categorizações adequadas, resultando em fichas catalográficas para as peças. 

 A temática da moda em museus – ou dos museus de moda pelo mundo – o vestuário 

como objeto de coleções, e a importância desse tipo de atividade para o conhecimento sobre 

moda no Brasil – e sobre moda do Brasil – são contribuições da pesquisa. Na interface que 

investigamos, esse tipo de temática é pouco estudado. 

 

Figura 27 Peça da coleção "Um desejo só não basta" (2005): a modelagem incomum da peça de André 

Lima justificou uma pesquisa para sua catalogação em acervo museológico 

 

Fonte: Susanne Pinheiro Dias (2018, p.129) 

 

 Tania Cristina Rodrigues Tatsch entende a moda como processo de mediação, adotando 

a música como recorte para falar da cultura de Belém do Pará. “Gaby Amarantos: moda 

eXtrema, discurso e identidades” (2012) passeia por temas da memória, do mercado de 

vestuário, e da hibridização cultural que a cantora incorpora: periférica e mundializada, regional 

e presente na televisão e nas revistas de moda, no “techno brega” – que mistura música 

eletrônica com ritmos regionais e popularescos. O figurino da cantora, considerado “bizarro”, 

aponta a autora, é submetido a uma análise de discurso para discorrer sobre a construção da 

identidade do sujeito local para o universo globalizado, reafirmando a moda como interface 

para pesquisar construções identitárias das regionalidades plurais do Brasil.  

Em “A construção midiática do chique no Brasil: moda e comportamento em Costanza 

Pascolato e Glória Kalil”, Claudia Fernanda Filgueiras Sarsur (2012), faz uma análise de textos 
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publicados por Pascolato na revista Vogue e por Kalil em seu antigo site Alô, Chics! para refletir 

sobre a construção e as estratégias midiáticas do que é chique no Brasil. As duas jornalistas 

foram personalidades fortes no campo da moda, sendo representantes desse mercado. A autora 

ressalta que os textos das jornalistas falam do universo das etiquetas, da moda como sistema 

normativo do comportamento “chique” ligando modo de ser e de pertencer a certos ambientes.   

 O caráter normativo da moda se estende para a política no trabalho de Liliana Fusco 

Hemzo, que se propõe a explicar o papel do vestuário na ideação da imagem desses atores 

sociais. “A produção da imagem na política: uma análise do vestuário de Marta Suplicy em 

tempos de midiatização” (2017) discute não só a candidata, como toda a equipe de profissionais 

envolvida (personal stylists, estilistas, consultores etc.). O vestuário aqui não diz respeito à 

moda como operadora de mudanças, embora a autora use repertório teórico da moda para pensar 

o vestuário. O que se busca é, exatamente, o oposto: entender o estilo da política como elemento 

estável da construção da sua imagem, mantido mesmo com a mudança de partido político. A 

política é um ambiente de disputa de poderes em que o conservadorismo é dominante, portanto, 

existe moda no âmbito político, mas adaptada às estruturas desse ambiente.    

Valeska Fonseca Nakad produziu “Madonna e os meios massivos de comunicação: 

pactos para a construção de uma persona” (2008) relacionando mídia e moda para pesquisar a 

construção da cantora como ícone imagético, como uma persona, tomando a moda como 

processo midiático capaz de transmitir e de captar influências de estilos, comportamentos, 

hábitos e atitudes de contextos apartados, reelaborando como novidade. O corpus, formado por 

videoclipes da cantora, é analisado relacionando as estratégias artísticas da popstar, de misturar 

estilos e referências adotando sempre personagens diferentes, ao sistema da moda, com sua 

efemeridade e renovação constantes. Uma popstar na forma moda.  

 

5.5. Identificações e formações culturais 

 

 Em 2006, a MTV Brasil era uma rede de televisão de sucesso entre os jovens das 

camadas médias e altas no Brasil. Edilma Ferreira de Queiroz Lopez Salamanca construiu seu 

objeto de pesquisa a partir da figura dos VJs (vídeo jockeys, como eram chamados os 

apresentadores da emissora) e dos figurinos produzidos para cada um deles. “Planeta MTV 

Brasil, o fenômeno dos VJs e a imagem das tribos urbanas: estudo das formas expressivas dos 

figurinos e dos cenários” (2006) analisa 13 VJs da emissora e a fabricação da imagem como 

forma de produzir identificações com os diferentes agrupamentos da audiência e o figurino 

como aparato para a vinculação imediata com as “tribos urbanas”. A autora chama a atenção 
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para o sucesso que a MTV teve em um país sul-americano recém-aberto para o consumo 

globalizado (a MTV Brasil estreou em 1990). A emissora disseminava a cultura estadunidense 

por meio da cultura pop. O corpus reuniu dados de mídia impressa e digital, e uma pesquisa 

que a própria MTV realizava na época, o “Dossiê Universo Jovem”. As considerações da autora 

registram um momento de reavaliação do que é ser e parecer jovem, do prolongamento da 

juventude que marca o tempo que vivemos.    

 A adoção de produtos midiáticos como fonte para a pesquisa histórica conduz o 

mestrado de Maria Fernanda Malozzi dos Santos, que atribui à moda a criação da imagem de 

juventude da “jovem guarda”. “A Jovem Guarda, a Moda, a TV: o papel do programa de 

televisão na difusão dos padrões da cultura Jovem Guarda nos anos 60” (2014). A autora 

explicita a combinação entre música, publicidade, televisão e vestuário, refazendo o caminho 

pelo qual a Jovem Guarda se firmou como maior influência na mudança de comportamento da 

juventude da época. Os documentos mostram a disseminação de novidades, como o jeans e a 

minissaia, analisados pelo conceito de iconofagia, cunhado por Norval Baitello Junior (2014), 

sobre o sujeito devorar imagens na constituição de si mesmo, sendo também “devorado” por 

elas.   

 

Figura 28 Publicidade da marca Jovem Guarda (1966): o mercado da cultura jovem 

 

Fonte: Maria Fernanda Malozzi dos Santos (2014, p.70) 
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 Renato Souza do Nascimento adverte que a moda como cultura jovem não é entendida 

em sentido estrito. “Cultura lúdica da juventude brasileira: rebeldia e consumo nas páginas da 

Veja e da Folha de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980” (2008) une moda e música, 

substâncias da cultura da juventude enraizadas na sociedade de consumo. A forma como o 

Brasil repaginava influências internacionais para atribuir cor local aos produtos, assim como a 

relação com a indústria cultural, a mercantilização de movimentos espontâneos e a criação de 

modismos proliferantes, são recontados pelo sistema da mídia, representados pela revista Veja 

e pela Folha de São Paulo.  

 Outro momento emblemático da arte e da cultura brasileira serviu à reflexão sobre 

indumentária de Fernanda Leite dos Santos em “Processos antropofágicos e iconofágicos na 

moda: um estudo sobre indumentária do movimento Tropicalista” (2017) . Além da música e 

das artes plásticas, o vestuário é elemento relevante para os estudos desse momento da cultura 

pop nacional, de apropriação e reinvenção dos produtos estrangeiros para uma estética 

brasileira. “O Manifesto Antropofágico”, de Oswald de Andrade, e o conceito de iconofagia 

são bases conceituais para a pesquisa, para responder se o vestuário expressava esses valores 

tanto quanto as artes, apresentando um apanhado sobre a época em documentários, imagens e 

artigos de jornais e revistas. Perfazendo esse histórico, a autora apresenta o trabalho da estilista 

Regina Boni, cuja marca “Ao Dromedário Elegante” vestiu vários dos artistas da época e são 

seus os figurinos nas imagens que até hoje circulam e documentam o período, materializando 

as referências antropofágicas no vestir tropicalista.   

 É nas culturas juvenis que o entendimento de agrupamento pela moda – ou tribalizações 

pelo consumo – repercutiu, e essas premissas embasam a análise de Queila Ferraz Monteiro, 

“Imagens fotográficas de moda na mídia impressa para adolescentes tribalizados” (2006). As 

imagens fotográficas que circulam nas revistas dirigidas ao público adolescente – neste caso, a 

Capricho – apoiam o argumento das imagens como socializadoras de uma linguagem de grupo, 

em que o vestuário é uma espécie de dialeto com o qual a juventude se relaciona com 

movimentos, estilos e tribos urbanas, encontrando nessas identificações formas de se inserir no 

mundo em oposição às tradições, de ser indivíduo ao fazer parte de um grupo. 

Neliffer Horny Salvatierra adota a conceitualização de cibercultura em “Dos sistemas 

virtuais para as ruas: uma construção de culturas juvenis dentro do universo cosplay de 

Curitiba” (2011), e apreende a cultura juvenil em torno do consumo de cosplayers, elencando 

produtos midiáticos, como animês, e outros elementos do cotidiano, se inspirando na etnografia 

para avaliar tanto as interações em ambientes virtuais quanto as interações pessoais, em festivais 



204 

 

e encontros voltados para os participantes e consumidores dessa cultura. Pela moda, a autora 

reflete sobre a transposição dos elementos dos personagens virtuais/fictícios para as identidades 

reais, estilizando a tribo de interessados nesse universo.   

“A emoção em rede: as éticas e estéticas Emo”, de Renata Oliveira Carvalho (2015), se 

apoia no conceito de tribo urbana e caracteriza o estilo musical e comportamental Emo, seu 

imaginário permeado de sentimentalidades, sexualidades e corporalidades. A discussão é feita 

por uma netnografia realizada no Facebook, a fim de desmistificar esses jovens e trazer temas 

como androginia e suicídio, questões com as quais a autora se deparou em sua imersão cultural, 

e formas de sociabilidade de lógicas subversivas e contraditórias, tendo a pós-modernidade 

como pano de fundo.     

Extrapolando o segmento adolescente para discutir identificações e grupos, duas 

pesquisas abordaram a Rua Augusta, em São Paulo, elegendo o espaço como mediação que 

reúne pessoas semelhantes.  

Everton Vitor Pontes da Silva “Das Subculturas ao Alternativo: um Estudo Etnográfico 

do Baixo Augusta” (2017) se concentra no “ethos da juventude” que a Rua Augusta representa. 

A vida noturna da região conhecida como “Baixo Augusta” é analisada pela moda e o consumo 

musical como construtores de identidades. De acordo com a dissertação, formam o estilo de 

vida e a cultura juvenil local, de caráter alternativo. A orientação das observações também é 

etnográfica, se questionando sobre as “negociações fluidas e conflituosas” nas diferenças entre 

os subgrupos que ali se reúnem, entre o mercado, o alternativo, e o mainstream.  

 

Figura 29 Casa noturna na Rua Augusta e a vivência libertária da moda pelos homens 

 

Fonte: Marcio de Paula José (2017, p.138) 
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Marcio de Paula José recupera a temática do gênero em “A fragmentação imagética do 

homem cosmopolita: diálogos sobre moda e subversão na Rua Augusta – SP” (2017). A 

representação do homem globalizado, pós-moderno e midiatizado é investigada pela 

antropologia visual. Descrita como um ambiente frívolo em um tempo que dissolve referências 

e hibridiza imaginários, a escolha pela Rua Augusta como campo de pesquisa é justificada pela 

sua pluralidade de arquétipos. O autor entrevista um público muito específico da rua: 

masculino, entre 21 e 29 anos, profissionais de moda, estética, música e artes, adeptos da vida 

urbana de São Paulo, pertencentes à classe média, que transitam, trabalham ou moram na rua 

Augusta. Em suas constatações, se fala de liberdade do vestir, de homens superando a “renúncia 

da moda” e expressando estéticas antitradicionais, personalizadas e singulares, o que seria 

retrato da condição daquela rua específica, uma rua cosmopolita e permissiva.  

Um ponto nessa discussão deve ser sublinhado: para o homem, viver a moda em espaço 

público tem um sentido de libertação e contravenção, distante das interpretações recorrentes da 

moda como opressora quando o sujeito em questão é mulher.   

  Se a juventude do século XX tivesse que ser representada materialmente, podemos 

dizer, pelo nosso levantamento, que esse material seria o jeans. Silvana Zibetti reforça essa 

percepção em “JEANS: Um símbolo da cultura jovem” (2007), traçando seu histórico desde a 

origem do tecido denim, passando por suas aplicações no vestuário, pela evolução estética, 

tecnológica e mercadológica que permitiu sua difusão entre segmentos distintos. Em seguida, 

recorre à semiologia para analisar a publicidade das marcas Levi’s e Diesel que circularam 

globalmente em 2006. O jeans chegou ao século XXI com status de produto de luxo, mas, sua 

imagem é tradicionalmente ligada aos movimentos juvenis, na uniformização e identificação 

de grupos urbanos, acumulando significados que o relacionam tanto às grandes marcas, a 

exemplo das estudadas pela autora, quanto às culturas populares.  

 Ana Patrícia Batista de Lima em “Moda democrática: o jeans e seus processos 

comunicativos” (2009) averigua os valores sociais e culturais desta peça que passou por 

diversos movimentos de moda. Por meio de questionários, a autora escuta pessoas nascidas 

entre a década de 50 e a década de 90 sobre seus imaginários a respeito do jeans, cruzando a 

informação desses relatos com mensagens publicitárias. A autora tece suas percepções sobre o 

teor democrático do jeans estar associado ao uso por diversas faixas etárias, ao caráter unissex, 

e a possibilidade de reelaboração dos sentidos do material de acordo com o segmento 

econômico. E explica que Levi’s e Lee, por exemplo, eram marcas importadas e só o fato de as 

conhecer já diria algo sobre a segmentação do sujeito entrevistado. Nos resultados da pesquisa, 
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verifica que mesmo o jeans, quando relacionado a marcas, é percebido como produto de luxo, 

indicando a mudança do imaginário de rebeldia para interpretações dos sentidos através das 

marcas, pois pessoas de classes médias/altas não citavam marcas “populares” de jeans. Tais 

resultados fizeram a autora questionar o sentido de “democrático” atribuído à peça.   

Assim como o jeans, a camiseta tem um percurso como cultura material que remonta a 

eclosão da cultura da juventude. A camiseta estampada reaparece no objeto de Márlon Uliana 

Calza, mas, desta vez, inserida na interação pelos espaços urbanos. “A camiseta e a rua: 

processos interacionais entre sujeitos pelo vestir” (2009), se refere às cidades como cenários 

vivos e dinâmicos que produzem sentidos e interações, usando a fotografia como método de 

investigação na cidade de Porto Alegre (RS). A camiseta é meio de comunicação, com viés 

publicitário, atravessada por lógicas comunicacionais.  

O autor constrói uma passagem sobre a interface entre moda e comunicação em teses e 

dissertações e em artigos dos eventos da área, também se dedicando a comentar a “pesquisa da 

pesquisa”, com foco no seu tema, e a roupa como interação com o espaço público e o cotidiano, 

o que demonstra preocupação epistemológica.  

 Além do universo jovem na constituição de objetos de pesquisa sobre identificações, há 

os que exploraram universos não-hegemônicos, procurando abordagens menos convencionais 

dos conceitos de moda e das atividades de consumo no cotidiano.   

 Janaína Vieira de Paula Jordão em “Beleza que põe mesa: a relação de trabalhadoras 

domésticas com mídia, beleza e consumo” (2008) refletiu sobre a condição de subalternidade 

das trabalhadoras domésticas à época do estudo, em que a classe era menos regulamentada do 

que hoje, discutindo também o caráter feminino da profissão. A autora busca entender as 

relações com o consumo de um grupo específico de 31 trabalhadoras residentes em Goiânia, 

abordando questões de beleza – o que compreende a moda, o corpo, e a própria mídia – como 

mediadora e referência desses atributos historicamente relacionados às mulheres. A mídia seria 

construtora e reprodutora de influências na subjetivação das pessoas. A pesquisa questiona 

quais os conceitos hegemônicos de beleza e como as mulheres buscavam se adequar a eles ou 

não, negociando com as referências e as condições de vida.  

 Alexandra Santo Anastácio debate a moda em um espaço alheio ao que as 

representações hegemônicas tradicionalmente ocupam: no morro Santa Marta, no Rio de 

Janeiro, após a implantação das políticas públicas de segurança, que se inicia em 2003 e fica 

conhecida como UPP (Unidade de Polícia Pacificadora). “Comunicação e moda na periferia do 

Rio de Janeiro: entre balas e belas” (2013) abre o olhar para a moda como resultante de diversos 

fatores socioeconômicos e culturais, descrevendo as práticas de costureiras e artesãos locais e 
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a idealização da comunicação de uma moda comunitária. Por meio de uma pesquisa-ação 

participante, direciona suas considerações para uma proposta educativa: um curso de moda que 

envolvesse os trabalhadores locais. Sua abordagem vincula o trabalho e o consumo à moda, às 

reflexões sobre identidade e cultura, e oferecem um raciocínio sobre moda original e 

desprendido das representações hegemônicas.  

Em “É rap, é roupa. Moda hip-hop: iguais e diferentes” (2013), Camila da Silva Marques 

busca pelas interações que contemplam o hip-hop e a moda, tendo a música como elo nos 

processos de consumo e na formação identitária. A autora analisa as representações da moda 

na música e investiga os sujeitos: o que os motiva a adotar o estilo, quais as tensões e o papel 

dessa estética nas expressões da periferia são os questionamentos elucidados. Ancorada em 

autores dos Estudos Culturais e do consumo, analisa documentos, letras de músicas e entrevistas 

com atores sociais da cultura hip-hop em Santa Maria (RS). Essa aproximação dos sistemas da 

moda ao da comunicação e das contraculturas passa pelo objetivo de reduzir o senso comum de 

algo superficial e fútil quando se trata de moda, para indicar caminhos politizados, 

contestadores e democráticos.    

 Com temática semelhante, Gustavo da Silva Tristão realizou “‘1 por amor, 2 por 

dinheiro’: rap, consumo e identidade em São Paulo” (2018). O autor aprofunda as relações de 

consumo e a construção identitária pelo rap. Para isso, analisa a ampliação do consumo na base 

da pirâmide social, e como o rap se torna linguagem de negócios na música e no mercado de 

vestuário. As trajetórias de rappers como a banda Racionais Mc’s e do rapper Emicida, 

principalmente, de sua empresa, a “Laboratório Fantasma”, delineiam as conexões entre música 

e moda. Pela semiótica greimasiana, o autor analisa a música, e pela semiótica peirceana, 

analisa as peças de roupa de uma coleção de 2016, considerando o rap como fenômeno de 

importância na transformação social e nas estéticas de grupos identitários.  

    

Figura 30 Coleção LAB Yasuke (2016), da marca Laboratório Fantasma, de Fióti e Emicida:  

rap e política na SPFW 

 

Fonte: Gustavo da Silva Tristão (2018, p.181) 
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 O rap e o hip-hop, apesar de constituírem culturas diversas, muitas delas 

subrepresentadas pela moda, circulam pelo mainstream do consumo e das estruturas midiáticas, 

com particularidades que demandam investigações pelo olhar comunicacional. 

 Maria Cristina Bravo de Moraes analisa o papel de mediadoras culturais que as it girls 

vindas de bairros pobres exercem no público seguidor. Em "As It-girls e o ‘quê’ a mais do luxo: 

cultura, juventude e mediação" (2017), o luxo é o aspecto central dessa investigação 

etnográfica, que busca desvendar como a inserção de bens de luxo nos contextos dessas 

mulheres articula capitais culturais, sociais e econômicos, permitindo que essas jovens 

transitem entre grupos sociais distintos por meio de seus consumos e identificações com as 

manifestações e lugares da moda. Na parte empírica, a autora circula com uma das pesquisadas 

em um shopping de luxo do Rio de Janeiro, testemunhando que os estranhamentos e as 

sensações de não pertencimento ao espaço ocorriam mesmo entre essas influencers.    

 Observar a moda pelas atitudes anti-hegemônicas está entre os objetivos de Virgínia 

Maria Borges de Azevedo em “O sujeito-colagem da estética contemporânea: antimoda jovem 

na UFRN” (2016). A autora observou a forma de adornar o corpo entre os alunos da sua 

universidade enquanto ação comunicacional, focando no que denominou de “jovens 

singulares”, e nos sentidos que esses corpos vestidos produzem. À complexidade observada, 

deu o nome de “sujeito-colagem”, constatando inconstâncias estéticas e mudanças de estilos, 

relações entre roupas e gênero, espaços de estéticas dominantes e rupturas com o dominante, 

em expressões autorais.    

 De discussões sobre diferenciar-se para identificar-se entre grupos, e culturas formadas 

por mediação do espaço e das condições socioeconômicas, nos deparamos com trabalhos que 

abordam a identificação como processo “autoral” e “individual”.  

 O vestir como processo de criação individual é o ponto de partida de Luciane Salete 

Panisson, “Moda e processos de criação: ações comunicacionais a partir da montagem de looks” 

(2012). Se baseia no ambiente em que o consumidor tem acesso aos meios de ser autor de seu 

estilo, o que estaria levando designers a repensarem suas próprias criações e a estarem abertos 

e receptivos para a intervenção do consumidor. Compara as composições expostas nas redes 

sociais àquelas observadas nas ruas, adotando um grupo de “usuários-criadores” para obter os 

dados. Mas, ao constatar procedimentos de pós-produção e edição nas imagens, a autora se 

questiona sobre o quão individual esse processo criativo, na prática, pode ser.   
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5.6. Estratégias das marcas e do comércio  

 

As pesquisas que representam as tendências dos estudos sobre marcas e estratégias 

comerciais evidenciam a constante relação entre moda e luxo, e o fascínio de pesquisadores por 

esse universo.  

Maria Amaral De Andrade se concentra em uma análise global do luxo dos anos 2000 

em “Comunicação do Luxo, Moda e Consumo: representações da tradição na cultura 

contemporânea” (2008). A partir de discursos e narrativas de informantes produtores e 

consumidores de bens de luxo, analisa as representações e os relacionamentos que definem os 

padrões do luxo – bom gosto, beleza e sucesso. O consumo é entendido como processo de 

classificação coletiva, de produção de hierarquias, e as considerações elaboradas pela autora 

indicam que o luxo ainda gira em torno de distinção, poder e prestígio, mesmo em suas estéticas 

atualizadas. A moda e a publicidade são então definidas como sistemas da comunicação do 

luxo.  

Adriana Figueiredo Junqueira Leite em “Comunicação e consumo: a influência das 

grifes nacionais na formação da identidade da consumidora brasileira do luxo” (2011), se apoia 

na tríade comunicação, consumo e identidade, e se aproxima de um grupo de consumidoras de 

luxo nacional (mulheres com renda acima de 30 mil reais por mês), sendo um estudo de 

recepção que olha também para as representações do consumo dessas grifes, traçando o perfil 

das consumidoras e de suas escolhas, enquanto agentes. Os resultados mostram que mesmo a 

relação com as grifes nacionais é mediada pelas grifes internacionais. A identificação das 

mulheres com marcas de luxo nacionais acontece apenas por meio do pertencimento ao mesmo 

círculo social, por vínculo de proximidade e intimidade e, ainda assim, não basta para substituir 

os produtos estrangeiros. O sentido de tradição não pode ser plenamente simulado, e é o que 

fundamenta o luxo.  

Elcio Sartori apresenta a convergência entre marcas e mídias em “Prestígio & tradição: 

a ancoragem das marcas de luxo em Vogue Brasil” (2013). O autor fala do contexto em que 

grandes marcas de luxo chegaram ao país, durante a primeira década dos anos 2000, se apoiando 

na tríade moda-design-publicidade, que convergem no “nicho do luxo”. O autor observa um 

grupo específico de marcas anunciantes da Vogue Brasil, escolhidas pelo prestígio e tradição, 

valores relacionados à permanência. Apesar de cogitar o luxo democrático, o que o autor aborda 

é a aspiração, a referência do quão valoroso um objeto de consumo pode ser, o que afeta a 

percepção sobre os segmentos medianos – que consome o melhor que pode consciente da 

existência de produtos ainda “melhores”.  
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As grandes marcas, como signos marcatórios, sempre estão presentes, para 

serem lembradas, portanto sempre fazem parte da programação das edições, 
sempre reservam seus espaços, com raras exceções (...) o que mais se fez 

presente foram anúncios com produtos de “introdução” ao mundo do luxo, 

como a grande presença de bolsas, perfumes e óculos escuros. Qual seja: as 

grandes marcas que chegam ao País estão lançando redes (a continuarmos na 
linguagem náutica da ancoragem), para conquistar jovens para entrarem no 

restrito mundo de suas marcas, e em seguida fidelizá-los e tê-los para sempre 

(SARTORI, 2013, p.189).  

 

A marca Christian Louboutin constitui dois objetos de pesquisa, se mostrando presente 

na memória de pesquisadores da comunicação.  

“Christian Louboutin: pés femininos vestidos com distinção”, de Patricia Bittencourt de 

Carvalho Rudge (2014), analisa os mecanismos de enunciação da marca francesa de sapatos 

femininos, e a produção de sentidos do corpo-calçado relacionado a um modo prescritivo de 

ser e estar no mundo. Os modelos dos sapatos foram lidos como arranjos discursivos, pelo 

percurso gerativo de sentido em níveis axiológico, narrativo e discursivo, na manipulação por 

sedução. O corpo-calçado é a distinção corporificada, e o pertencimento ao universo ao qual a 

marca se restringe. A materialidade dos sapatos fala sobre a tradição do saber-fazer europeu, 

sob o conceito “concebido em Paris e Made in Italy”. O cromatismo vermelho que se deixa ver 

pela angulação do salto, compõe uma maneira de andar e uma maneira de estar no mundo.   

Em outro momento, a marca é incorporada no estudo de Joaquim Carlos da Silva 

Barbosa, “A estética e o design nos sapatos da marca Christian Louboutin” (2016). Nesse estudo 

de caso, os questionamentos se dão em torno da construção da imagem de poder, de elegância 

e de sensualidade, ou seja, o fetiche da marca na explanação sobre como esses sentimentos de 

prazeres e experiências subliminares se dão no processo de compra. O autor entrevistou seis 

clientes da marca em São Paulo, ratificando que são a estética e o design os elementos mais 

admirados, que conectam as clientes ao imaginário dos sapatos de luxo.  

A questão do imaginário é eixo de análise para Andréa de Farias Cordeiro em “Bolsas, 

estrelas e viagens: o poder do imaginário na publicidade. Um estudo da campanha Core Values 

da Louis Vuitton” (2014). A campanha selecionada articula a história da marca e sua tradição 

às celebridades do cinema, dos esportes, da política, da ciência e das artes, recrutando um grupo 

diverso para endossar seus valores. Os símbolos e elementos sígnicos da marca são descritos e 

podemos observar como é formulada a experiência de viajar no conceito da Louis Vuitton. As 

estratégias publicitárias objetivam fortalecer a marca e seu prestígio ligado ao feitio de malas, 

bolsas e outras peças de viagem, aos testemunhais de pessoas de sucesso e reconhecidas nos 

dias de hoje, com suas histórias de viagens relacionadas a resistência, superação, imaginação, 
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amor, liberdade, humanidade, exploração, transformação e reinvenção, associando esses 

valores à longevidade da marca. 

 

Figura 31 Muhammad Ali e o neto, em um dos anúncios da campanha "Core Values" (2012): a marca de 

luxo transmitindo valores para as novas gerações, na busca pelo eterno 

 

Fonte: Andréa de Farias Cordeiro (2014, p.69) 

 

Claudia Farias Lopes Trintin convoca os fatores emotivos e afetivos em sua pesquisa 

“O amor segundo Chanel: uma análise semiolinguística do amor na publicidade contemporânea 

de Chanel n°5” (2018). A produção de sentidos relacionados ao amor é analisada pelos filmes 

das campanhas publicitárias de 2004 e de 2014, como discursos que refletem na cultura e na 

economia. O perfil de mulher contemporânea descrito está atrelado ao mascaramento discursivo 

da presença persuasiva do amor romântico: por mais que a mulher seja representada como 

destemida, autônoma e detentora de poder e sucesso próprios, há sempre um desfecho de 

redenção pelo amor romântico, o que é ilustrativo da oposição entre mudança e permanência 

da moda.  

 

Chanel Nº5 é um clássico. Romper com quase cem anos de posicionamento 

pode custar muito para a marca, que já fez isso nos idos da década de 1960 e 
pareceu se perder de seu público. O amor romântico está presente na cultura 

ocidental de modo tão arraigado que sua presença parece ser inquestionável – 

ele passa praticamente despercebido. Suas manifestações são consideradas 
quase que como naturalizadas, inerentes ao comportamento humano. De certa 

forma, o amor romântico também é um clássico (TRINTIN, 2018, p.131). 

  

Natália Colombo adentra o universo de marcas populares que se inspiram em marcas 

consagradas em “Práticas comunicacionais no varejo de moda: uma análise do potencial de 
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estabelecimento de identidade em casos de apropriação do luxo pelo popular” (2018). Essa 

inspiração é entendida como apropriação e adaptação, sugerindo um movimento de tendências. 

O consumo é apreendido pela sua materialidade e potência de expressar as dimensões da vida 

social e das múltiplas identificações dos tempos atuais. Para definir o que, em um cenário de 

moda, seria luxo ou popular, a autora elege três marcas: Chanel, como marca de luxo, e Zara e 

Renner como marcas populares, analisando os conteúdos das marcas e matérias veiculadas na 

mídia especializada. A autora associa os resultados da pesquisa às suas experiências 

profissionais no varejo de grandes volumes, adaptando criações e produzindo em outros países 

(a China, nesse caso), em que a idealização da moda como um trabalho autoral, aprendido nos 

cursos de graduação, não se realiza no mundo do trabalho, o que o olhar comunicacional 

permitiu que a autora percebesse.   

O luxo “democrático” não retira o luxo de seu lugar de tradição: é um subsegmento, que 

pavimenta os caminhos do desejo, mas não oferece um ponto de chegada. Alhen Rubens 

Silveira Damasceno em “O luxo e o mainstream: a circulação intersígnica das marcas” (2017) 

investiga as manifestações de marcas entre o segmento do luxo e o segmento mainstream 

(entendido como massificado, mas em posição intermediária entre os segmentos do mercado), 

comparando semelhanças e distinções entre os efeitos de sentido e a circulação intersignica no 

varejo de moda. Por registros fotoetnográficos de vitrines de lojas em São Paulo, Fortaleza, 

Brasília e Florianópolis, o autor demonstra diferentes movimentações da circulação da moda a 

partir da teoria do gotejamento, ampliando o debate e argumentando que as vitrines de luxo e 

as vitrines mainstream utilizam elementos diferentes para o mesmo efeito de sentido, criando 

tipologias de vitrinas.  

O que podemos supor é que não há, exatamente, uma democratização do luxo, e sim, 

uma extensão das estratégias de construção de marcas para outros segmentos, de elaboração de 

associações simbólicas com a juventude, com o sucesso no trabalho, com o lazer e a vida em 

espaços públicos. Uma gama maior de valores de estilos de vida que despertam aspirações.  

A pesquisa de Giovanna Chaves Parisotto, “Vestir-para-ser e o consumo dos símbolos 

da imagem de marca pela comunicação visual da moda” (2011) exemplifica o aumento do 

interesse pelo consumo como atividade simbólica por meio dos estudos das marcas. As 

preferências estéticas são pressupostas como formas de afirmar a personalidade, e a moda é 

explicada como produtora de desejos motivados pelo “vestir-se para ser”. Sua reflexão se dá 

pelos valores associados às marcas de prestígio e pela disposição dos consumidores a pagar 

pelos bens dessas marcas. Considerando a publicidade responsável pelos vínculos emocionais 

e pela linguagem do desejo – por produtos e por significação – são analisadas cinco campanhas 
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da marca Chanel, para discorrer sobre como consumimos produtos além das características 

físicas e das funcionalidades.  

Luciane Adário Biscolla Robic discorre sobre a imaterialidade das marcas de moda em 

“A comunicação do imaterial da marca: análise da comunicação do imaginário da marca 

Osklen. Uma exemplificação no mercado da moda” (2011). O conceito de branding e o 

crescimento do mercado impulsionaram as empresas a pensar em seus apelos emocionais para 

constituir vínculos afetivos, se personificando e produzindo imaginário. A autora contribui com 

um roteiro para analisar esses aspectos em uma marca e o demonstra utilizando a Osklen que, 

na época, se destacava e se internacionalizava como uma marca de “DNA” brasileiro.  

A Osklen também alicerça o objeto de Luiza Magalhães Oliveira. “Faz sentido: um 

estudo das projeções e percepções dos atributos da marca Osklen” (2011), avalia a projeção dos 

atributos da marca em sua comunidade virtual, procurando pelos sentidos produzidos pelo 

discurso organizacional. A marca é uma construção simbólica, que enreda interações entre 

consumidores, que se engajam em fóruns e em percepções da marca. Entre as observações 

concluídas, a autora relata que os participantes da comunidade virtual da marca não se 

envolvem com as questões trabalhadas no discurso organizacional. A sustentabilidade, que seria 

o atributo mais importante para a marca, não necessariamente reflete nas práticas e estilos de 

vida dos seus seguidores. As significações da marca, portanto, não eram assimiladas pelas 

pessoas, restando lacunas entre visão e cultura da marca enquanto empresa e das percepções 

dos consumidores sobre a marca como produto cultural capaz de movimentar debates. 

 

Figura 32 Campanha "Amazon Guardians", da Osklen (2007) 

 

Fonte: Luiza Magalhães Oliveira (2011, p.72) 
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Nessa trilha das marcas substanciais, suporte de valores e atributos desejáveis pelos 

consumidores, a publicidade é entendida, em si, como produto consumível. Esse é o argumento 

de Ana Cristina Puglia Duque-Estrada em “Consumo de publicidade: corpo, vestuário e atitude 

na construção do imaginário de marcas de moda feminina” (2010), para seu estudo de recepção 

com pessoas que trabalham com moda, visando investigar como elas percebem (ou não) as 

diferenças entre marcas com relação aos imaginários e aos corpos. A revista Vogue foi a fonte 

dos dados – um conjunto de anúncios publicitários presentes nas edições entre 2000 e 2009.  

A questão levantada é se a repetição de modelos de aparência e de conceitos 

padronizados interfere nas diferenciações entre as marcas, realizando sua análise pelos 

binômios consumo e mídia; e corpo e moda, criando interrelações entre o sistema publicitário 

e o sistema de moda. Ao apresentar os anúncios sem a identificação da marca, a autora averigua 

se os entrevistados as reconheceriam apenas pelos outros elementos da composição publicitária. 

Com o aporte da noção de mundos possíveis, de Andrea Semprini (2006), a autora se desafiou 

a entender as marcas de moda no que têm de similar e de único, ambiguamente. “Até mesmo o 

efêmero depende de continuidade, preditibilidades e ritmos do calendário e de que só o 

desejamos e o administramos porque sabemos ser ele próprio permanente. E o sistema da Moda 

é o melhor exemplo para esta efemeridade planejada” (DUQUE-ESTRADA, 2010, p.114-115). 

Por uma visada psicanalítica, Midierson Sebastião Maia da Silva destrincha a 

publicidade de moda como formadora de desejos. “Publicidade, desejo e gozo: uma leitura 

psicanalítica da Enunciação Publicitária no consumo de moda” (2012), integra comunicação e 

psicanálise, se concentrando na enunciação publicitária e na psicanálise lacaniana para 

demonstrar como a publicidade produz sentidos em enunciados, e significações em processos 

de subjetivação, relacionados à construção das identidades. Em seus resultados, o autor constata 

como o consumo, permeado por representações da publicidade, é parte do processo de 

subjetivação. A promessa de gozo, presente no discurso e linguagem dos anúncios analisados 

(foram selecionadas as marcas Diesel e Melissa), é uma via fálica para obturação da falta, 

apontando sempre para objetos externos na busca por preencher as faltas, na cultura ou nas 

ideologias.  

O objetivo de tratar da estesia e dos arranjos estéticos produzidos pela publicidade 

impressa de perfumes de luxo é o ponto de partida de Taisa Vieira Sena, que desenvolve 

“Análise semiótica da estesia midiática nas publicidades impressas de perfume de luxo na 

Vogue Brasil” (2015). A autora busca pelos valores que a publicidade relaciona à condição de 

estar perfumado, explicando qualidades e estados da alma desencadeados pela sensibilidade e 

pela identificação, chegando a uma tipologia do ser perfumado. Os anúncios analisados 
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circularam entre 2010 e 2014, e foram considerados mediações da experiência do perfume, que 

criam e disseminam simulacros de destinadores e de destinatários.  

Outra abordagem possível das marcas é pela sua circulação nos espaços públicos e 

comerciais, em presenças vividas nos trajetos cotidianos e em eventos espetaculares. Filipe de 

Oliveira Costa em “Ellus desfila São Paulo: comunicação, consumo e memória na cidade-

mídia” (2017), se debruçou sobre os desfiles de moda realizados na rua que, para o autor, são 

ambiências comunicacionais, de consumo de memórias, experiência e performance. Para 

demonstrar isso, ele recorre a desfiles da marca Ellus que ocorreram em lugares históricos em 

São Paulo – estratégia publicitária para gerar um sentido da tradição entre a marca e a cidade – 

ao mesmo tempo em que é sofisticada, urbana e transgressora, é uma marca que acompanhou a 

institucionalização da moda brasileira (a Ellus foi fundada em 1972). Na pesquisa, esses lugares 

de memória são apresentados para o leitor, e as estratégias de consumo simbólico da memória 

são explicadas de acordo com teóricos dos estudos do consumo e da semiótica da cultura.    

 

Figura 33 Desfile Outono/Inverno Ellus (2008), realizado na Estação Ferroviária da Luz, SP 

 

Fonte: Filipe de Oliveira Costa (2017, p.105). Originalmente: Alexandre Schneider/UOL.  

 

Tatiana Pacheco Benites trata dos aspectos sinestésicos da comunicação comercial em 

“Orquestras Sensoriais: processo de comunicação no varejo de moda íntima” (2010). Para 

elaborar seu raciocínio, adota a categoria de moda íntima feminina em três lojas do Shopping 
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Pátio Paulista, em São Paulo (SP), e observa esses ambientes de forma etnográfica, também 

entrevistando profissionais especialistas em cada um dos sentidos humanos: olfato, tato, 

paladar, visão e audição. A autora ainda propõe a expressão “orquestras sensoriais” para se 

referir à comunicação que envolve as mulheres consumidoras por todos os sentidos, criando 

vínculos de sedução.  

Das formas de ocupar o espaço público, André Gustavo Rodrigues Monteiro pensa sobre 

a imagem da mulher elaborada pela publicidade em “Mulher em cartaz: um estudo da 

construção da imagem feminina pela mídia externa de Sorocaba” (2010). O autor se questiona 

se as representações na cidade pesquisada carregam elementos locais ou obedecem aos 

imperativos internacionais, por meio de registros fotográficos entre 2008 e 2010. As categorias 

são divididas em entretenimento, moda, prestação de serviços, exaltação à trabalhadora, 

serviços imobiliários, e a mulher universitária. A moda surge como consequência de uma 

pesquisa acerca do gênero feminino, em que é inescapável, como uma lente para entender a 

mulher como ser social.  

O espaço social-urbano e as imagens em edifícios e interiores de shopping-centers como 

elementos de sedução das metrópoles são tratados por Cláudia Maria Busato em “O rosto e a 

roupa: uma leitura dos outdoors de moda em ambientes urbanos” (2008). O mercado da costura, 

movido por novidades, o fast fashion e seus consumidores, seriam resultantes desses espaços. 

Objetivamente, a pesquisa se volta para as imagens publicitárias e seus apelos à recepção por 

meio de imagens de moda. As relações construídas pela autora passam por elementos 

simbólicos e pela memória na apropriação das imagens pelos indivíduos e no potencial 

comunicativo dos outdoors de moda, especificamente, pela ênfase que essa categoria de 

anúncio tende a dar ao rosto das modelos, criando o binômio rosto-roupa.   

A tese de Liége Zamberlam, “Comunicação, meio ambiente e shopping center: poder e 

globalização” (2008), discute os espaços comerciais como ecossistemas em si e como cenários 

para a representação de campanhas publicitárias de cunho ambiental: o objeto de análise da 

pesquisa é a campanha promovendo o verde e a redução da emissão de carbono do Greenpeace 

durante eventos de moda no shopping Iguatemi de Porto Alegre (SP). A autora busca entender 

esse diálogo, identificando relações entre dominador e dominado na delimitação física do 

shopping center, uma estrutura empresarial e capitalista, e os simulacros de natureza nas 

manifestações analisadas, diálogo que a autora considera possível e inteligível.  

Com outro olhar para a cidade e a moda, Jaqueline Cavalcanti Zarpellon escolheu o 

comércio atacadista de São Paulo em “Interações, sentidos e riscos no atacado de moda do Bom 

Retiro, São Paulo: a diferenciação da Rua Aimorés” (2017). No corpo do seu texto, a autora 
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reconta parte importante da história da cidade, que envolve as ondas de imigrações, o 

desenvolvimento do caráter industrial do bairro, e a relevância dele para o mercado de moda, 

suprindo o varejo de todo o país – na época do estudo, correspondia a 55% da moda feminina 

nacional, conforme a autora. Suas análises pela semiótica francesa são dirigidas para as 

interações entre compradores, lojas multimarcas e espaços do bairro, resultando em tipologias 

do comércio atacadista. Essa dimensão fabril da moda é rara nos estudos do campo da 

comunicação.  

 

Figura 34 Rua Aimorés, no Bom Retiro, SP: história e sentidos da moda brasileira 

 

Fonte: Jaqueline Cavalcanti Zarpellon (2017) 

 

Na tese de Elizete Menezes Messias,  a comunicação e o marketing são associados na 

compreensão do posicionamento no varejo popular. “Os processos de comunicação da rede de 

lojas C&A e a construção do discurso em torno da moda acessível” (2015), examina os 

materiais de promoção da rede de varejo, apontando os recursos de persuasão e de sedução na 

elaboração de um discurso que agrega o melhor da moda a preços justos, aos valores de 

originalidade, exclusividade e bom gosto. O contexto é o de emergência de novos padrões de 

consumo no segmento popular de moda, dado o alargamento das classes médias no Brasil nas 

primeiras décadas dos anos 2000. O posicionamento da rede adquire características de uma 
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moda global, se aproximando das marcas de alta moda que, normalmente, são as mais 

pesquisadas. 

Heloisa Kasuko Omine adentra o universo da produção industrial de moda em 

“Estratégias de produção comunicacional no ambiente de lojas de atacado fast fashion: a 

narrativa visual para o consumo no Megapolo Moda” (2015). O shopping pesquisado é o 

primeiro especializado em atacado fast fashion no Brasil, e está localizado na região do Brás, 

reconhecida como polo de produção de comércio de têxteis e confecções. A abertura do 

shopping evidencia o crescimento e profissionalização do setor de confecções e têxteis na 

região. A pesquisa investiga as narrativas do comércio fast fashion, caracterizada pela 

obsolescência programada e acelerada, pelo ambiente construído e pelo visual merchadising, 

propondo uma metodologia de leitura de narrativas visuais mesmo nesses espaços 

marcadamente comerciais.    

Carolina Santos Garcia analisa a ressignificação das lojas Marisa em “Lojas Marisa: 

moda e consumo popular” (2016). Nos últimos anos, a marca, que é reconhecidamente popular, 

tem se equilibrado entre ser uma marca local e uma marca que dialoga com a moda global, 

investindo em uma loja conceito em localização privilegiada da Avenida Paulista (SP). A 

pesquisa compara essa loja com outras duas em localizações mais populares: no centro de São 

Paulo, na Praça Ramos de Azevedo, e no Largo Treze de Maio. Também foi consultado o blog 

da marca, e analisados os elementos da identidade e da comunicação visual, das fachadas e 

interiores das lojas, buscando os modos de interação e de visibilidade que identificam o novo 

posicionamento da marca com uma versatilidade requintada, ao estetizar o vestir popular. 

Vera Lúcia da Silva Azeredo Pereira Barretto também recorre às vitrinas, mas para falar 

das lojas esportivas. Em “Modos de vida enunciados nas lojas de moda esportiva na Oscar 

Freire: regimes de sentido e de interação nas práticas de vida de São Paulo” (2017), investiga 

os mecanismos discursivos empregados para fazer crer pelos enunciados. A autora propõe 

tipologias dos tipos de interações, de lojas e de consumidores. A justificativa pela escolha do 

sportwear é a sua relação com os as práticas desses consumidores, permitindo relacionar modos 

de vestir a modos de viver. As marcas escolhidas foram Track&Field, Adidas, Nike e Asics, 

presentes no então chamado “Quadrilátero esportivo” da Rua Oscar Freire. O esporte, em 

consonância com a moda, emana valores de bem-estar e saúde além da performance, conotando 

um estilo de vida acessível para pessoas comuns, e não apenas para atletas. A comunicação das 

marcas tem tom prescritivo, promovendo crenças sobre a prática esportiva no dia a dia das 

pessoas.  
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Para Nathalia Cristina Brunini em “Fast fashion e as armadilhas do discurso 

democrático: análise da rede de varejo Riachuelo” (2018), a expansão da oferta de bens da moda 

não determina um consumo mais democrático. Ao estudar esse modelo de produção e comércio, 

a autora sublinha o que há de predador e exploratório em seu circuito, em que a gama de opções 

a preços módicos viabiliza as condições precárias de trabalho nessa indústria, entre outras 

fissuras políticas, econômicas e sociais.  A análise é feita pelas parcerias entre estilistas de luxo 

com essas redes de moda rápida, pressupondo que se trata de um sintoma dos novos modos de 

comunicação em tempos de generalização das estratégias estéticas com finalidade mercantil 

que se passam por democratização. A rede selecionada para o estudo foi a brasileira Riachuelo, 

com quatro parcerias: Oskar Metsavaht (Osklen, Brasil), Donatella Versace (Versace, Itália), 

Karl Lagerfeld (Chanel, França), e Paula Raia (marca própria, Brasil). Esse material embasa a 

argumentação da autora, assumidamente crítica ao modelo.   

Um desdobramento dos trabalhos sobre marcas e publicidade é formado por pesquisas 

que problematizam a presença das crianças nos discursos de moda.  

 

Figura 35 Capa da edição n°11 da Vogue Kids Brasil (Out/2011): “ladylike” mirim 

 

Fonte: Rosangela Gisoldi Orlandi (2012) 

  

Rosangela Gisoldi Orlandi atribui à inovação o elo entre publicidade e moda em “A 

representação social da criança em anúncios de moda na revista Vogue Kids Brasil” (2012). A 

inovação como fim motivaria as idealizações e representações irreais praticadas nos dois 

sistemas, moda e publicidade, que por vezes resultam em modulações irresponsáveis 
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envolvendo crianças e os sentidos do consumo. Para questionar as representações de crianças 

como atores sociais da moda, o estudo se baseia em anúncios da revista Vogue Kids Brasil, 

realizando uma análise de conteúdo para propor tipologias de representações infantis na 

publicidade. Porém, é a representação da criança adultizada que predomina neste recorte. 

 A tese “Espelhamentos miméticos nos fenômenos adultescentes e infantescentes: a 

glamorização da juventude na produção publicitária”, de Carlos Henrique Aiello (2016), parte 

da ideia de juventude como imaginário, e como segmento de mercado. Os produtos midiáticos 

se enquadram em padrões para esse público, com a intenção de influenciar comportamentos. 

Esse público é tratado como as fronteiras entre o universo infantil e o adulto, cujas delimitações 

costumavam ser claras e, atualmente, se redesenham nos fenômenos da “adultescância” e da 

“infantescência”, reproduzidos pela publicidade por mimese – recriando um suposto ser jovem 

para vários públicos etários. O material analisado é das marcas Hering (adultescente) e 

Lilica&Tigor (infantescente) no período entre 2010 e 2015, permitindo que o autor exponha a 

iconografia dessa jovialidade como referência, que converge várias idades, apressando a 

adolescência para o público infantil e retardando o fim para o público adulto. Nessas ações 

publicitárias, a juventude é glamourizada, como a fase ideal para o consumo, por isso, avança 

sobre as outras faixas etárias. 

A questão do gênero é demonstrada por Julia Santos Rodrigues Dias em “Gênero na 

publicidade Infantil: estratégias de Marketing e representações” (2016). A autora explica as 

representações e os estereótipos utilizados na segmentação desse público por gênero, 

recorrendo à epistemologia feminista e à semiologia e se referindo à publicidade como 

tecnologia de gênero. Em busca de responder se a lógica do consumo que está mais presente no 

universo infantil aumenta ou não a separação dos gêneros na infância, são debatidas técnicas e 

regulamentações publicitárias acerca do gênero. Pelos comerciais veiculados pela tv aberta e 

fechada (nos programas Bom Dia & cia, do SBT, e Detetives do Prédio Azul, do Gloob), o que 

a autora encontrou mostra a divisão e oposição entre as representações para meninos e para 

meninas, que permanecem fortes.  

Há respostas e adaptações às mudanças e aos protestos da sociedade, entretanto, ao 

longo do trabalho, a moda é refletida como movimentação dos ciclos e tendências de consumo 

equivalentes aos estereótipos femininos. “Esse novo estereótipo da mulher moderna, bem 

resolvida, capaz de alcançar tudo o que quiser, no que diz respeito à carreira e à vida pessoal, 

sem deixar, no entanto, de ser bonita, estar na moda e, principalmente, continuar consumista é 

o que mais chama atenção” (DIAS, 2016, p.128). 
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A beleza e a moda perpassam todas as quatro linhas de bonecas. Apontando 

para um segundo ideal de feminilidade, mais moderno. Ser jovem, bonita e 
estilosa passou a ser símbolo de uma mulher bem-sucedida. Mesmo no caso das 

bonecas, o consumo de outros itens é condição para que este ideal de 

feminilidade seja atingido. Entre os produtos anunciados, estão tatuagem para 

cabelos e babyliss (para cachear os cabelos) para Barbie, casa de praia da 
Barbie, caixa registradora da Barbie e iate que se transforma em ilha tropical da 

Polly (DIAS, 2016, p.119) 

 

Para as crianças, a moda permanece como sistema de idealização do papel feminino na 

sociedade, algo para o qual a criança é preparada e ensinada nas brincadeiras, e os pais, nas 

revistas como Vogue Kids (que, supomos, não sejam compradas por crianças).  

 

5.7. Lacunas e desvios 

 

A difusa amostra de temas da moda em interface com a comunicação mostra que não há 

objeto específico que defina o campo: trata-se de um sistema que permeia a cultura moderna e 

contemporânea, modulando as subjetividades e as materialidades cotidianas. Apesar disso, 

pudemos organizar agrupamentos pelo que as pesquisas apresentavam de semelhante, fosse 

pelo embate de posicionamentos, ou pela complementaridade das contribuições.  

Alguns trabalhos apresentavam temas desviantes, que indicam oportunidades de 

pesquisa pouco exploradas.   

A pesquisa de Maria Carolina Garcia “Imagens errantes: a comunicação nos têxteis do 

mercado global” (2010), analisou o processo comunicativo de um material e sua circulação: o 

tecido de chita. O histórico do tecido é contado desde a aquisição por viajantes no período das 

grandes navegações (séculos XV e XVI), o que justifica a presença e circulação por vários 

países, redesenhando imagens que um dia foram lidas como “estrangeiras”. A apropriação de 

um material e sua inserção nas imagens locais cria vínculos comunicativos entre lugares. A 

partir disso, a autora elabora relações posteriores com o consumo de têxteis como processo de 

iconofagia.  

A chita oferece subsídios para pensar o trânsito material como trânsito simbólico no 

mercado internacional. Se concentrando no México, a análise passa pelas imagens indígenas 

zapotecas e pela imagem de Frida Kahlo como representantes da cultura mexicana. Entre as 

conclusões da pesquisa, está a proposição do tecido como mídia secundária somada com o 

corpo.   

Lizandra Stechman Quintana Kunzler em sua tese “A singularização por meio do 

consumo de moda: um estudo intergeracional de mulheres com laço de parentesco” (2016), traz 
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um quadro teórico aprofundado sobre moda, desenhando uma linha entre o sistema da moda e 

a moda consumada para se concentrar nos sentidos do novo, da “moda pela moda”, da 

efemeridade, das liberdades de escolha para, então, problematizar a questão do consumo em 

uma abordagem empírica da individualização do ponto de vista do sujeito. Por meio de 

entrevistas entre pares de mães e filhas, entrevistando e fotografando suas peças de roupas 

pessoais, as filhas, apresentavam rastros das mães, enquanto as mães tinham nas filhas as 

renovadoras de seus gostos. Uma relação subjetiva com a cultura material, da mediação 

familiar, que não foi encontrada em outras pesquisas.   

 

Argumenta também que existem dois aspectos distintos a serem trabalhados 
nesse sentido: um primeiro que compreende as teorias subjetivas que servem 

para explicar objetos e seus universos, bem como as pessoas e seu mundo; e um 

segundo que contempla as narrativas autobiográficas, onde os sujeitos 

constroem trajetórias biográficas através de suas perspectivas que devem ser 
contextualizadas tanto no tempo como nos locais em que foram vivenciadas. 

Trabalhamos com esses dois aspectos na busca por entender o processo de 

construção de singularização nos pares de mulheres de diferentes faixas etárias 
a partir do consumo (KUNZLER, 2016, p.81). 

 

 Nos resultados, a autora tece percepções sobre: o novo não necessariamente descarta o 

antigo; o vestuário comunica, mas não traduz a pessoa; e o corpo, como veículo publicitário 

nas redes sociais e na vida cotidiana; e apresenta formas de contrariar o previsível. Os 

indivíduos necessitam de modelos para se individualizar, pois a singularidade ainda deve 

emanar o sentimento de pertencimento.  

Maria Regina Machado Soares reitera que o consumo tomou o espaço em questões 

sociais que antes cabiam ao estado e às instituições econômicas, alargando o sentido de cultura 

do consumo. Em “Capital simbólico e cultura de consumo” (2009), a autora pontua a passagem 

do consumo ostensivo para os marcadores culturais, o que implica em novas lógicas 

comunicacionais e lógicas semiológicas das marcas. Contudo, a marca em questão no estudo é 

a marca “Brasil”. Os sentidos de brasilidade nas expressões de outras marcas, o que passa por 

questões identitárias nos valores das mercadorias, as mutações entre sujeito e objeto, as 

estratégias de diferenciação, enfim, elementos que produziriam uma marca a partir do ideário 

de um país. A moda é debatida em um capítulo dedicado às tendências, como “organizadora de 

desejos”, na constante impressão de inovação, e na sujeição do próprio corpo aos seus 

movimentos. A questão que fica aberta é qual a possibilidade do consumo, mediado pela 

comunicação e pela moda, forjar sentimentos de nação.  

Também entra nesse debate a pesquisa de Glaucia Curtinaz Centeno de Rezende “O 

Brasil na moda: novas representações do consumo e promoção da brasilidade” (2010). A 
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pesquisa parte da cultura e do consumo por meio das representações sociais das identidades e 

do mundo material, intensificadas pelas relações da mídia com a moda, e apresenta a hipótese 

de que a globalização desencadeia a supervalorização das raízes, da cultura local e do 

sentimento de brasilidade. Para a autora, o Brasil vinha se elevando ao status de laboratório do 

mundo, afirmação baseada em reflexões e materiais esparsos, e essa condição de “grande 

vitrine” requereria ferramentas como o design, o que levaria a práticas mais autorais de 

consumo e menos comprometimento com padrões. A ideia de que o “Brasil está na moda” se 

atrelava a ideia de que a identidade nacional se promoveria como uma marca.   

José Carlos Cintra enfoca a questão racial na mídia e no consumo em “Revista Raça 

Brasil: o negro como sujeito midiático no jornalismo e na publicidade” (2007). O histórico da 

imprensa dedicada aos afrodescendentes, as publicações de destaque ao longo do século XX e 

o apagamento dessa temática após o auge da ditadura militar são apresentados para 

contextualizar o surgimento da revista Raça Brasil em 1996. Diante da larga oferta de revistas 

de moda e beleza já na época do estudo, o público negro ainda não era representado pela 

publicidade, e foi necessária uma iniciativa como a revista para que fossem avistados os 

consumidores negros. Os interesses comerciais no potencial de compra dessas pessoas pode ser 

a motivação por trás da representatividade maior, mas não deixa de ser fundamental estudar as 

ausências e as presenças pelo olhar comunicacional, que revela o que as expressões tão 

mundanas da nossa sociedade – anúncios de maquiagem e de xampu, por exemplo – indiciam 

sobre problemas profundos do Brasil.    

Rubens Aparecido Campos denuncia a existência de uma imagem negativa da mulher 

negra na sociedade, que se transfigura em imagem positiva em “A Mulher Negra na Revista 

Claudia Edição de Setembro de 2009” (2014). Nesta edição, a revista trazia a atriz Thaís Araújo 

na capa, como musa da igualdade racial, propondo o “fim do racismo” (assumindo, então, a 

continuidade do racismo até aquele momento). O autor elabora um panorama histórico com 

imagens, discursos e estereótipos, explicitando formas de representação midiática da mulher 

negra e da mulher branca. Como motor da proposta da revista, está o potencial de consumo da 

mulher negra como fator de inserção na comunicação de moda, incluindo a publicidade e os 

editoriais. 

Temas da sustentabilidade surgem raramente. Monayna Gonçalves Pinheiro explora a 

questão em “As mídias sociais digitais e as práticas de sustentabilidade na moda: do it yourself 

e upcyling no site PS, I Made e no aplicativo SnapGuide” (2017), explanando os impactos 

ambientais e sociais da indústria têxtil, indústria impulsionada pela velocidade das tendências 

e dos movimentos da moda, em que a produção de bens é submetida às logicas da obsolescência 
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programada da fast fashion. A autora explora esses fatores pelo monitoramento de tutoriais de 

estilo e consumo, condenando o valor acessível, a velocidade e a quantidade da produção, que 

refletem dimensões econômicas e subjetivas dos sujeitos contemporâneos. Assim, a discussão 

sobre sustentabilidade deve passar pelas atitudes e práticas cotidianas do consumidor, 

problemáticas de interesse do campo da comunicação.  

Francisca Danielle Araujo de Souza investiga a relação dialética entre jornalismo e 

mercado de moda em “A economia política da comunicação e a relação entre o jornalismo e o 

mercado de moda em Teresina” (2015). A partir da hipótese de que as reconfigurações 

capitalistas alteram os processos jornalísticos e suas especialidades, a pesquisa localiza os 

espaços de negociação entre indústrias culturais, referentes às questões estéticas e editoriais dos 

conteúdos pensados para que sejam rentáveis. Em uma direção menos explorada, o trabalho 

observa as interferências do mundo exterior sobre a mídia, abrangendo jornais impressos, blogs 

e programas de televisão para debater a mercantilização excessiva e o esvaziamento de 

conteúdo nesse circuito.    

Considerando as ausências de certos debates informações tão relevantes quanto as 

recorrências, retomaremos o conteúdo teórico sobre a presença da moda no campo da 

comunicação e seu potencial de avanços pela interface com os estudos do consumo para indicar 

tendências.  
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6. Considerações finais: das recorrências às tendências 

 

 A construção desta tese foi uma aventura metodológica cujos desafios se mostravam aos 

poucos: pressupúnhamos que a moda era um tema crescente nos programas pós-graduação do 

campo da Comunicação devido à interface que a área estabelece com os estudos do consumo. 

Mas, desconhecíamos o volume desta produção, onde se concentrava, por quem era realizada e 

do que falava. Tal sistematização ainda não havia sido feita da forma como a apresentamos. 

Assim, a primeira tarefa da tese foi organizar e visualizar a quantidade e as características da 

pesquisa sobre moda na Comunicação.  

 Isso só foi possível aplicando métodos da bibliometria para coletar e organizar a 

informação a partir de dados esparsos, definindo estratégias de busca, seleção e arquivamento 

das teses e dissertações encontradas no repositório da CAPES. A escolha por teses e 

dissertações como documentos e meios de comunicação acadêmica se justifica por indicarem o 

envolvimento minimamente duradouro dos pesquisadores com o tema, e a oportunidade de 

vislumbrarmos as mediações da nossa interface a partir dos documentos levantados.  

 A construção do objeto de pesquisa exigiu, de antemão, refletir sobre as técnicas 

empregadas no levantamento dos dados. No capítulo 1, explicitamos e explicamos o percurso 

que percorremos para construir nosso objeto de pesquisa, através das escolhas das técnicas e a 

visualização de suas primeiras características, utilizando recursos de análise computacional 

que, de início, já legitimaram nosso projeto: a pesquisa sobre moda está presente no campo da 

comunicação, de forma regular, desde 2006. Desta etapa exploratória, tiramos o recorte para o 

período que a pesquisa contemplaria: de 2006 a 2018.  

 Aplicada como técnica exploratória nas Ciências da Comunicação, a bibliometria 

conduziu a resultados que esboçam a historicidade do objeto, localizando-o em algumas IES 

específicas, e revelando as recorrências. Com os primeiros resultados em mãos, pudemos 

decidir qual o quadro teórico que nos respaldaria. 

 O capítulo 2 trouxe a teoria do campo como forma de abordagem do assunto, 

complementada por informações sobre as condições específicas da moda no Brasil, apontando 

os primeiros estudos sobre o tema que impulsionaram acadêmicos a pesquisarem moda e a 

atuarem como docentes em cursos relacionados. A seção se encerra com a defesa da proposta 

de uma interface erigida sobre o tripé Comunicação, Moda e Consumo, considerando essa uma 

interface propícia para o fortalecimento da pesquisa sobre moda, enriquecendo os diálogos entre 

pesquisadores em prol de contribuições mútuas em atividades acadêmicas.  
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 Em uma interface que conjuga três campos multidisciplinares e com objetos difusos, 

nada pode ser tomado como óbvio. Esta tese buscou contribuir para que os leitores 

pesquisadores da moda ampliem o contato com a comunicação, que pesquisadores da 

comunicação descubram aspectos teóricos da moda, e que pesquisadores do consumo em 

diversas áreas se apropriem dos saberes dessas especialidades em suas abordagens, guiados que 

fomos pela proposta de interface como colaboração entre áreas, e não como subordinação.  

 A partir do capítulo 3, as discussões intercalam a exploração quantitativa com 

discussões teóricas decorrentes dos resultados, citando pesquisas do corpus de análise como 

exemplos demonstrativos. As correntes teóricas mais trabalhadas pelos pesquisadores nos 

deram os primeiros delineamentos da interface: junto com livros pioneiros e clássicos sobre o 

assunto, o campo da Comunicação conta com uma das obras mais citadas atualmente, produzida 

por uma pesquisadora brasileira – formada pesquisando moda e hoje referenciando outras 

pesquisas sobre o assunto. Tais resultados mostram as mediações teóricas da interface.  

 No capítulo 4, tomamos a moda como núcleo que reúne em torno de si pesquisadores 

mais ou menos envolvidos com o tema. Após a análise quantitativa de agentes e instituições, 

pudemos conhecer os nomes e os lugares produzindo o conhecimento que deu vida ao nosso 

objeto. A atuação ao promover projetos, orientar alunos e aceitar propostas com o tema dentro 

de suas linhas de pesquisa, principalmente, em nível de doutorado, grau que ainda não está 

presente em nenhum dos programas dedicados à moda no país, mostrou-se a mediação mais 

relevante para a existência das pesquisas.  Ou seja, a predisposição para propor ou acatar o tema 

em suas produções conforma o que pode vir a ser um subcampo de pesquisa. 

 Por esses mapeamentos, entrevemos as mediações que complementam as recorrências 

teóricas e que apontam para os assuntos que são tratados no conjunto de pesquisas analisado. 

O capítulo 5 apresenta uma análise quantitativa, transformando os temas das pesquisas em 

indicadores para organizar o que é difuso em algo mensurável (as centenas de termos utilizados 

nas palavras-chave para descrever o que se pesquisa em cada tese e dissertação). Após o 

levantamento, agrupamentos e relações, esta etapa da pesquisa encerra-se na imersão da autora 

nos textos dos trabalhos, procurando entender e sintetizar o que cada um fez: onde o pesquisador 

da comunicação enxerga a moda, o que enxerga, o que confirma ou questiona.  

 Após a recapitulação do percurso da pesquisa, retomamos os objetivos do projeto para 

debater nossos resultados e considerações.  

O objetivo geral de organizar a produção do conhecimento sobre o tema, apontando 

seu grau de maturidade e suas lacunas e refletindo teoricamente sobre a moda foi atingido.  
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 Sobre o estado de maturidade da pesquisa, é possível apontar duas vertentes 

desenvolvidas: os estudos semióticos do corpo e os estudos midiáticos. Por outro lado, não é 

uma produção amadurecida. Ainda é dependente de poucos agentes que se dedicam 

continuamente ao tema. Como era esperado, a variação entre os objetos adotados para falar 

sobre moda foi alta, explicitando a abrangência e o potencial de explicar o estado atual das 

relações de produção e consumo, das recorrências estéticas e comportamentais de cada cultura, 

e a possibilidade de transformar modelos de consumo que não se adequam mais.  

  Por outro lado, há aspectos consolidados, e não só dispersão, na produção acadêmica 

sobre o assunto no Brasil. As correntes semióticas revelaram-se as principais mediações 

teórico-metodológicas da práxis de pesquisa, e os fundamentos socioculturais sobre a dualidade 

entre indivíduo e mundo social conformaram uma arena de debates e conflitos entre pontos de 

vista opostos e complementares, pois a moda, fenômeno cultural complexo, está eternamente 

incompleto e em mutação.  

 Cada um dos objetivos específicos é recuperado nas seguintes observações:  

a) o dimensionamento da produção sobre moda no campo da comunicação 

comprovou a presença e o seu crescimento nas últimas décadas e, embora isso 

tenha sido, até então, resultado do trabalho de poucos agentes que produzem 

muito – produção altamente centralizada – foi constatada também a entrada de 

pesquisadores novos, tal qual os da região Norte do país, o que sugere que a 

produção tende a descentralizar-se nos próximos anos;  

b) o mapeamento dos agentes e instituições distinguiu aqueles que estão dedicados 

a pesquisar moda daqueles que ofereceram contribuições pontuais sobre o tema 

e que não necessariamente constituem o núcleo de pesquisadores de interesse – 

embora não tenha sido avaliada a qualidade das contribuições, apenas a 

quantidade e o nível de envolvimento em projetos e disciplinas; 

c) os objetos e as temáticas em que os pesquisadores teceram o encontro entre a 

comunicação e a moda permitem alguns agrupamentos, os mais fortalecidos 

deles sendo os estudos semióticos sobre o corpo e os estudos midiáticos. Em 

paralelo com o que percebemos como ausências e lacunas nesse conjunto de 

pesquisas, verificamos que os lugares de observação dos fenômenos costumam 

ser os mais tradicionais da produção – revistas femininas, marcas de luxo 

internacionais, produções audiovisuais que retratam uma moda literal em suas 

ambientações ou em figurinos com finalidade de merchandising – e pouco se 

questiona os sentidos do conceito além do que já é dado pelo mercado; 
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d) desses agrupamentos mais fortalecidos, as lacunas encontradas e as 

contribuições de interesse para os estudos do consumo, elaboramos duas 

tendências como promissoras para o engrandecimento do debate: “o corpo 

reivindicado” e “das estações aos algoritmos”. 

   

 As duas tendências são descritas a partir das observações das recorrências. 

 Em “o corpo reivindicado”, recuperamos a condição da moda como produto de 

consumo voltado para o segmento feminino, principalmente, no que diz respeito aos produtos 

midiáticos: as revistas, os blogs, os perfis em redes sociais, personagens de cinema, novelas, 

participantes de programas de televisão: o que se diz sobre a moda ter se expandido para todos 

os atores sociais não é percebido pela pesquisa produzida no campo da comunicação. É o corpo 

feminino o centro do debate. 

 Podemos compreender que, para o mercado, a mulher ainda é representada como 

consumidora ideal para o ritmo, os produtos e as experiências ofertadas sob os apelos do sistema 

de moda. Mas, cabe aos pesquisadores acadêmicos engajarem-se em outras realidades. Que a 

mídia de moda se dirige à mulher para impor padrões de beleza e consumo deve ser a premissa, 

e não a conclusão. Como a moda circula além de suas representações mais óbvias? Em quais 

práticas de consumo se realiza? Como é apreendida em recortes diferentes dos ideais da mídia 

e do mercado?  

 A relação do corpo com a moda não é necessariamente de opressão – embora não 

neguemos a predominância dessa relação. Mas há a reivindicação por inserção de corpos na 

moda como forma de subversão, de libertação, de ocupação de espaços. 

 As corporalidades formam o objeto mais amadurecido dessa produção. Para a 

comunicação, a roupa é vista no corpo vestido, em conjunção de significados. Já se nota que 

pesquisadores recorrem a esse assunto para questionar o corpo magro e o corpo gordo, o corpo 

padrão e o corpo diferente. Porém, pouco se fala de forma interseccional: os corpos racializados, 

o corpo negro como exceção, os corpos indígenas, a invisibilidade dos corpos mais velhos, os 

corpos trans, as superações dos gêneros masculino e feminino. Como a produção sobre moda 

permite pensar esses casos? Se não permite, qual a razão? 

 A relação do corpo com a moda tende a ser vista menos pelas suas imposições e mais 

pelas reivindicações de representação, de diversidade, de apropriação do próprio corpo para 

discursar sobre moda, para celebrar ou se opor às normas, padrões e referências estéticas.  

 Em “das estações aos algoritmos”, consideramos como os formatos midiáticos que 

consagraram-se difundindo os setores de produção da moda (tanto que chegam a ser entendidos 
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como sinônimos dela) passaram por uma reprogramação de suas lógicas: das editorias das 

revistas e suas relações de exclusividade com as marcas e as figuras de prestígio, representando 

a moda como um universo fechado, enigmático e aspiracional, passando para a lógica digital, 

com suas aberturas para interferências discursivas e participações inesperadas, chegando ao 

contexto de hoje, em que toda ação dos usuários é transformada em dado, e negociado 

comercialmente.  

 As influencers dividem com as modelos agenciadas a posição de ideal de aparência e 

comportamento; a produção de conteúdo fluida em redes sociais compeliu as publicações 

tradicionais e centenárias a reformatarem seu conteúdo, atendendo às exigências das 

plataformas digitais; e os cânones de beleza são questionados por agentes em busca de 

visibilidade para corpos diversos e de representação nesse domínio de celebração das imagens.  

 O que ainda não se explora é que as redes, uma vez anunciadas como espaços de 

participação democrática, estão submetidas a lógicas numéricas, tão capazes de modular a 

realidade quanto a mídia de massa tradicional. Como a lógica algorítmica das redes sociais e 

sua (humanamente) imensurável circulação de agentes e imagens podem estar recriando os 

movimentos sociais da moda? O tempo das estações do ano como uma referência natural para 

as mudanças da moda já vinha sendo superado pelas coleções quinzenais, semanais das fast 

fashion, e agora parece se transformar no tempo das redes digitais, em que alguns conteúdos 

circulam por apenas 24h. Essa efemeridade ao limite indica de fato mudanças nos estilos e nas 

identificações, ou produz em excesso expressões das continuidades da moda, que não trazem 

modificações reais para os sujeitos nem para o sistema de moda?  Há separação entre o tempo 

da produção material e o tempo das mídias?  

 Consideramos esses questionamentos promissores para futuras pesquisas.  

 Outros indícios, mais gerais e com base em recorrências mais dispersas, podem ser 

mencionados. 

 A exceção em que a moda surge envolvendo atores masculinos e femininos de maneira 

semelhante é em trabalhos sobre a juventude e a infância, em que todos parecem predispostos 

a se expressarem por meio de bens de consumo, a atarem laços identitários a partir de gostos e 

ideias em comum e a renovar todo o arsenal da aparência quando lhe parecer conveniente, em 

tempos em que as identificações não precisam ser permanentes.  

 Olhando pela lente do consumo, o “ser jovem” parece estar se prolongando mais como 

uma vivência estilizadamente jovem do que propriamente uma faixa etária. É possível que as 

nossas capacidades de nos agruparmos e nos identificarmos estejam sendo “juvenilizadas” em 
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práticas de consumo, o que pode ser averiguado em pesquisas futuras: a continuidade da atitude 

jovem no consumidor ideal do mercado, estimulado a interagir com novidades constantemente.    

  O que nos surpreendeu foi o número pequeno de pesquisas que se dedicam aos agentes 

do campo da moda: os costureiros, os estilistas, os jornalistas, os figurinistas, esses personagens 

que habitam os imaginários sobre o assunto, e que não são apenas imagens – embora produzam 

imagens como ninguém. A moda é mais tratada como uma entidade do que pelas pessoas que 

atuam nela. Como poderemos, pesquisando daqui por diante, povoar a história da moda no 

Brasil com os agentes e os eventos que a compõem, mesmo aqueles menos visibilizados, cujo 

trabalho foi costurar, vestir, fotografar, escrever, vender, modelar, criar e difundir os elementos 

que entendemos como moda? Que tipo de moda eventos como a SPFW ou as outras semanas 

de desfiles pelo país (essas outras ainda menos estudadas) produzem e o que ela diz sobre nós, 

como campo produtivo, econômico e cultural? 

 Representando a relação de oposição entre tradição e mudança, as pesquisas que 

contemplam modelos de produção e consumo estão entre o luxo em um extremo e as redes de 

varejo de moda rápida (fast fashion) em outro. Mas, o atual cenário demanda compreender a 

capacidade de produzir sentidos de moda em formatos menos dispendiosos e poluidores, em 

que a proveniência dos produtos e o trabalho empreendido por um profissional na sua feitura 

sejam significados percebidos pelos consumidores nos bens de consumo.  

 A moda é uma área sob forte pressão em um cenário em que agentes e instituições se 

articulam para debater o que pode ser sustentável em uma indústria que vive de prometer o 

novo. Entre iniciativas e conceitos que sugerem um novo tempo e mudanças radicais, mas que 

não demonstram como transformá-lo em realidade, a questão da moda sustentável parece 

indecifrável. Quais os discursos e práticas que são realmente transformados por esse debate? 

Quais as ritualidades do consumo sustentável? Quais os argumentos falaciosos nas 

comunicações institucionais? Como transformar o trabalho invisibilizado em valor para o 

produto? 

 Cada uma das apreciações dos resultados nos instiga questionamentos de uma interface 

pouco explorada, mas que alarga-se por muitas mediações da vida cotidiana. Nossos 

questionamentos sugerem continuidades para os pesquisadores que se engajarem nesta 

interface, pegando um desses fios soltos e tecendo seus próprios pensamentos e práticas de 

pesquisa. Afinal, é pesquisando que se fortalece um campo e suas interfaces. Nossa intenção é 

mitigar as dificuldades e estimular diálogos com o que apresentamos aqui. 

 O que inferimos para explicar a situação de “objeto recente e embrionário” que se 

prolonga até hoje são três fatores: sua percepção por parte dos sujeitos, mesmo os pesquisadores 



231 

 

acadêmicos, de um assunto do “nicho feminino” da produção material e simbólica, reduzindo 

um fenômeno complexo às suas representações mercadológicas tradicionais; a baixa quantidade 

de pesquisadores focados em pesquisar enfaticamente o assunto, reforçada pela ausência de 

linhas de pesquisa que sugiram o tema em suas descrições; e a característica tecnicista do 

mercado de trabalho para o graduado após a sua formação, ou seja: as escolas de moda nem 

sempre têm disciplinas teóricas em suas grades, que formem ou que demandem pesquisadores 

e abordagens científicas.  

 Tal empreendimento metodológico como o desta pesquisa não se encerra: mapear e 

caracterizar a produção científica deve ser parte do ofício acadêmico. Entre 2019 e 2020, outras 

18 pesquisas foram publicadas de acordo com os critérios do nosso enquadramento, o que 

poderá alterar os resultados aqui atingidos. Tal incursão na “ciência da ciência, ciência social 

da produção da ciência, capaz de descrever e orientar os usos sociais da ciência” (BOURDIEU, 

2004a, p.18) pode e deve ser feita continuamente, refletindo epistemologicamente sobre os 

conceitos, contribuindo para sua evolução.  
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moda acessível PUC-SP SP 

 
 
2015 

102 Taisa Vieira Sena D 

Análise semiótica da estesia midiática nas 
publicidades impressas de perfume de luxo na 
Vogue Brasil PUC-SP SP 

 
 
2015 

103 
Rafaela Bernardazzi 
Torrens Leite M 

A cor e o figurino na construção de personagens 
na narrativa televisual: um estudo de caso da 
minissérie Capitu USP SP 

 
 
2015 

104 
Francisca Danielle 
Araujo de Souza M 

A economia política da comunicação e a relação 
entre o jornalismo e o mercado de moda em  
Teresina UFPI PI 

 
 
2015 

105 
Olga Carolina Pontes 
Bon M 

“Vaidosas” e “estúpidas”: mediação cultural em 
blogs de moda PUC-RJ RJ 

 
 
2015 

106 
Tania Maria Brandão 
Britts Trindade M 

A telepersonagem Natalie Lamour, de 
"Insensato Coração" e as estratégias de 
consumo da beleza UAM SP 

 
 
2015 

107 
Ligia Silva da 
Fonseca M 

Marcas do corpo na moda: a brasilidade 
imaginada nos desfiles de Alexandre 
Herchcovitch UERJ RJ 

 
 
2015 
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108 
Renata Oliveira 
Carvalho M A emoção em rede: as éticas e estéticas Emo UERJ RJ 

 
 
2015 

109 
Camila Maria Torres 
Medeiros M 

Jovens e Divas: construção do feminino na mídia 
contemporânea UFRJ RJ 

 
 
2015 

110 
Anelise Wesolowski 
Molina M 

O andrógino na fotografia de moda: corpo, 
gênero e indefinições UnB DF 

 
 
2015 

111 
Daniela Oliveira 
Brisola M 

Comunicação e moda: o reflexo sociocultural 
visto pela Vogue Brasil  UNESP SP 

 
 
2015 

112 
Thatiana de Souza 
Lino M 

Vida e morte de um projeto editorial: um 
estudo da representação do masculino na 
Revista Alfa UNIP SP 

 
 
2015 

113 Daniela Andrade Jara M 

A beleza do rosto feminino construído pela 
moda: em cena a coleção "The Horn of Plenty" 
de Alexander McQueen UNISO SP 

 
 
2015 

114 
Heloisa Kasuko 
Omine 

M 

Estratégias de produção comunicacional no 
ambiente de lojas de atacado Fast-fashion: a 
narrativa visual para o consumo no Megapolo 
Moda ESPM-SP SP 

 
 
 
2015 

115 Marcela Bezelga M 

Consumo de moda e representações nas 
telenovelas: a construção da identidade da 
mulher plus size ESPM-SP SP 

 
 
2015 

116 
Jorge Godoy de 
Oliveira  M 

Lojas online de camisetas estampadas: 
interação e sentido PUC-SP SP 

 
 
2015 

117 
Mariana Braga 
Clemente M 

Moda e modos de consumo no Brasil do século 
XX: revistas e construção de aparências PUC-SP SP 

 
 
2015 

118 Patricia Assuf Nechar M 

Culturas e comunicações do universo plus size: 
uma cartografia das imagens de corpo nos 
discursos nas redes sociais PUC-SP SP 

 
 
2015 

119 
Joaquim Carlos da 
Silva Barbosa D 

A estética e o design nos sapatos da marca 
Christian Louboutin USP SP 

 
 
2016 

120 
Rosane Feijão de 
Toledo Camargo D 

"Tudo é novo sob o sol": moda, corpo e cidade 
no Rio de Janeiro dos anos vinte UERJ RJ 

 
 
2016 

121 
Carlos Henrique 
Aiello D 

Espelhamentos miméticos nos fenômenos 
adultescentes e infantescentes: a glamorização 
da juventude na produção publicitária UNIP SP 

 
 
2016 

122 
Lizandra  Stechman 
Quintana Kunzler  D 

A singularização por meio do consumo de 
moda: um estudo intergeracional de mulheres 
com laço de parentesco UFRGS RS 

 
 
2016 

123 
Maria Auxiliadora 
Leite D 

Alta costura: origem e percurso na cultura da 
massificação PUC-SP SP 

 
 
2016 
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124 
Rosangela Barbosa 
da Silva M 

A Barbie no Instagram: os simulacros da 
idealização feminina UCB DF 

 
 
2016 

125 Fernanda Piacentini M 
Entre o tabu e o totem: o consumo de imagens 
por meio da obra de Steven Klein UEL PR 

 
 
2016 

126 
Ligia Gomes Pereira 
Prete M 

Street style: imagem e linguagens na moda de 
rua de Londrina UEL PR 

 
 
2016 

127 
Flavio Cruz Lenz 
Cesar M 

Transgressões no imaginário da prostituição nos 
desfiles-trottoir da grife Daspu Rio de Janeiro  UERJ RJ 

 
 
2016 

128 

Ana Carolina dos 
Reis de Moraes 
Trindade M 

A moda da estação: a construção discursiva 
acerca de tendências de moda nas edições 
brasileiras das revistas Vogue e Elle UFPI PI 

 
 
2016 

129 
Liana Costa do 
Carmo M 

Revista Elle Brasil: da mídia impressa à 
transmidiação PUC-SP SP 

 
 
2016 

130 
Lais Tolentino Muniz 
Campos M 

Discursos publicitários nas interações entre 
blogueiras e leitoras dos blogs de moda 
feminina UFPB PB 

 
 
2016 

131 
Carolina Fabian Sato 
Gavino M 

A moda como imagem onírica: uma análise 
benjaminiana da revista Harper's Bazaar PUC-SP SP 

 
 
2016 

132 
Carolina Santos 
Garcia M Lojas Marisa: moda e consumo popular PUC-SP SP 

 
 
2016 

133 
Maria Augusta da 
Silveira Mitre M A aceleração dos ciclos da moda PUC-SP SP 

 
 
2016 

134 Thaís Silva Fonseca M 
Mulher-Gato: políticas da mulher, modos de 
presença e narrativa transmídia PUC-SP SP 

 
 
2016 

135 
Dilermando Gadelha 
de Vasconcelos Neto M Pensar a comunicação, repensar a moda UFPa PA 

 
 
2016 

136 Milena Silva Castro M 
Sandra Machado "Frida Kahlo" na Amazônia: 
conexões criativas no estudo da coleção UNAMA  PA 

 
 
2016 

137 
Julia Santos 
Rodrigues Dias M 

Gênero na publicidade Infantil: estratégias de 
Marketing e representações UFF RJ 

 
 
2016 

138 
Alhen Rubens 
Silveira Damasceno D 

O luxo e o mainstream: a circulação intersígnica 
das marcas USP SP 

 
 
2017 

139 Debora Elman D 

O discurso híbrido do jornalismo de moda: 
estratégias do Jornalismo, da Publicidade e da 
Estética UFRGS RS 

 
 
2017 
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140 

Vera Lúcia da Silva 
Azeredo Pereira 
Barretto D 

Modos de vida enunciados nas lojas de moda 
esportiva na Oscar Freire: regimes de sentido e 
de interação nas práticas de vida de São Paulo PUC-SP SP 

 
 
2017 

141 Licia Frezza Pisa D 
Androginia como identidade contemporânea: a 
construção do ethos em revistas nacionais UMESP SP 

 
 
2017 

142 
Vivyane Garbelini 
Cardoso M 

"Minha roupa não é um convite": uma análise 
da construção do discurso feminista da revista 
Elle Brasil FCL SP 

 
 
2017 

143 
Caroline Tuler 
Castelo Branco M 

Com que roupa eu vou? A reconstrução 
subjetiva da participante do reality Esquadrão 
da Moda PUC-RJ RJ 

 
 
2017 

144 
Lorien Crishna 
Zacarias  M 

Tendências e arquétipos nas resultantes visuais 
de comportamento e consumo UEL PR 

 
 
2017 

145 Marcio de Paula José M 

A fragmentação imagética do homem 
cosmopolita: diálogos sobre moda e subversão 
na Rua Augusta – SP UEL PR 

 
 
2017 

146 
Everton Vitor Pontes 
da Silva M 

Das Subculturas ao Alternativo: um Estudo 
Etnográfico do Baixo Augusta UNIP SP 

 
 
2017 

147 
Jaqueline Cavalcanti 
Zarpellon M 

Interações, sentidos e riscos no atacado de 
moda do Bom Retiro, São Paulo: a diferenciação 
da Rua Aimorés PUC-SP SP 

 
 
2017 

148 
Fernanda Leite dos 
Santos M 

Processos antropofágicos e iconofágicos na 
moda: um estudo sobre indumentária do 
movimento Tropicalista UNIP SP 

 
 
2017 

149 
Monayna Gonçalves 
Pinheiro 

M 

As mídias sociais digitais e as práticas de 
sustentabilidade na moda: do it yourself e 
upcyling no site PS, I Made e no aplicativo 
SnapGuide UNIP SP 

 
 
 
2017 

150 
Filipe de Oliveira 
Costa M 

Ellus desfila São Paulo: comunicação, consumo 
e memória na cidade-mídia ESPM-SP SP 

 
 
2017 

151 Luiza Ribeiro Merten M 

Moda, consumo e biossociabilidade: 
convocações para a gestão do corpo diferente 
em narrativas publicitárias de moda ESPM-SP SP 

 
 
2017 

152 
Regiane Machado 
Konopka M 

Moda imaginada: consumo, representações e 
atribuições de sentido à carreira fashion ESPM-SP SP 

 
 
2017 

153 
Vanessa Rozan da 
Silveira M 

Corpos e beleza no Instagram: estetização em 
busca de likes PUC-SP SP 

 
 
2017 

154 Paula Rickes Viegas M 

Gênero, corpo e beleza no discurso publicitário: 
uma análise semiolinguística de anúncios 
direcionados à mulher PUC-RS RS 

 
 
2017 

155 
Savanna de 
Albuquerque Freire M 

Conexões entre cultura e moda: identidades 
culturais do mundo pós-moderno na obra de 
Ronaldo Fraga UNAMA  PA 

 
 
2017 
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156 
Johana Carolina 
Valencia Castaño 

M 

Estudo de caso de mulheres do Brasil e da 
Colômbia, sobre a relação da imagem 
fotográfica projetada na rede social Instagram 
com a moda na mídia : a ideia do corpo-vestido Unicamp SP 

 
 
 
2017 

157 
Maurício Rodrigues 
Pereira M 

Corpos sem limites: as rupturas de sentidos na 
fotografia de moda contemporânea UFRGS RS 

 
 
2018 

158 
Mariane Velho da 
Silva M 

O avesso da moda em The True Cost (2015): a 
indústria do fast fashion no cinema 
documentário UTP PR 

 
 
2018 

159 Natália Colombo 
M 

Práticas comunicacionais no varejo de moda: 
uma análise do potencial de estabelecimento de 
identidade em casos de apropriação do luxo 
pelo popular UTP PR 

 
 
 
2018 

160 
Susanne Pinheiro 
Dias 

M 

 Documentação museológica de moda 
contemporânea: catalogação de roupas 
desobedientes de André Lima na Coleção 
Amazoniana de Arte da UFPA UNAMA  PA 

 
 
 
2018 

161 
Larissa Marinho de 
Oliveira M 

A estética da fotografia de moda: uma análise 
da linguagem fotográfica na revista Numeró 
France UFRN RN 

 
 
2018 

162 Rogério D'Ávila Ortiz M 

A fotografia de moda e a possibilidade de 
transformar o corpo da moda em corpo na 
moda PUC-SP SP 

 
 
2018 

163 
Gustavo da Silva 
Tristão M 

"1 por amor, 2 por dinheiro": rap, consumo e 
identidade em São Paulo USP SP 

 
 
2018 

164 
Paula Gabriela 
Carvalho Lima M 

Performance da YouTuber Taciele Alcolea na 
conquista de seguidoras adolescentes UFC CE 

 
 
2018 

165 
Nathalia Cristina 
Brunini M 

Fast fashion e as armadilhas do discurso 
democrático: análise da rede de varejo 
Riachuelo PUC-SP SP 

 
 
2018 

166 
Nathercia 
Vasconcelos Santos M 

Moda e Modos: cultura de consumo no 
jornalismo de moda em O Estado e O Dia na 
década de 1970 UFPI PI 

 
 
2018 

167 
Jamille de Menezes 
Ferreira M 

Jornalismo de moda na era digital: um estudo 
de caso da revista Glamour FMU SP 

 
 
2018 

168 
Ana Paula Berehulka 
Sardinha M 

Feminino midiático e quebra de padronização 
nas representações visuais de beleza UEL PR 

 
 
2018 

169 Alexandre Schnabl M 

Modos da Moda: a representação da jornalista 
editora de moda pelo cinema mainstream 
(1940-2006) UFRJ RJ 

 
 
2018 

170 
Amanda Neuman 
Monte Rocha M 

Milhões de seguidores, milhões em reais: como 
as influenciadoras digitais transformam sua 
visibilidade em dinheiro FUFSE SE 

 
 
2018 
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171 
Issaaf Santos 
Karhawi D 

De blogueira à influenciadora: motivações, 
ethos e etapas profissionais na blogosfera de 
moda brasileira USP SP 

 
 
2018 

172 Juliana Bortholuzzi D 
Processos sociomidiáticos e reordenações no 
sistema da moda Unisinos RS 

 
 
2018 

173 

Fernanda Camargo 
Guimarães Pereira 
Maia M 

Multimodalidade e design poliscópico aplicados 
ao jornalismo de moda: uma análise do Red 
Carpet Project. UFOP MG 

 
 
2018 

174 Débora Elman M 
Jornalismo e estilos de vida: o discurso da 
revista Vogue UFRGS RS 

 
 
2008 

175 
Scheila Fátima 
Giacomazzi Camargo M 

Roupa-Panfleto DASPU: um canal de 
comunicação UTP PR 

 
 
2008 

176 Márlon Uliana Calza M 
A camiseta e a rua: processos interacionais 
entre sujeitos pelo vestir. Unisinos RS 

 
 
2009 

177 
Daniela Maria 
Schmitz D 

Vivendo um projeto em família: consumo 
midiático, beleza feminina e o sonho juvenil de 
ser modelo profissional UFRGS RS 

 
 
2013 

178 
Andréa de Farias 
Cordeiro M 

Bolsas, estrelas e viagens: o poder do 
imaginário na publicidade. Um estudo da 
campanha Core Values da Louis Vuitton UCB DF 

 
 
2014 

179 
Carla Patrícia 
Oliveira de Souza M 

O figurino na narrativa de Guel Arraes: O Auto 
da Compadecida (2000) e O Bem Amado (2010) UFRN RN 

 
 
2015 

180 
Virginia Maria 
Borges de Azevedo M 

O sujeito-colagem da estética contemporânea: 
antimoda jovem na UFRN UFRN RN 

 
 
2016 

181 Liliana Fusco Hemzo M 

A produção da imagem na política: uma análise 
do vestuário de Marta Suplicy em tempos de 
midiatização  UNIP SP 

 
 
2017 

182 
Maria Cristina Bravo 
de Moraes M 

As It-girls e o “quê” a mais do luxo: cultura, 
juventude e mediação PUC-RJ RJ 

 
 
2017 

183 
Ana Paula Silva 
Moreno M 

Mídia e design na preservação da cultura 
regional: As bordadeiras de Entremontes, 
Alagoas UNIP SP 

 
 
2018 

184 
Marianna Costa 
Oliveira M 

Mulher-Maravilha: corpo e figurino nas 
representações visuais da personagem na série 
de televisão e no filme UTP PR 

 
 
2018 

185 
Claudia Farias Lopes 
Trintin M 

O amor segundo Chanel: uma análise 
semiolinguística do amor na publicidade 
contemporânea de Chanel n°5 PUC-RS RS 

 
 
2018 
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APÊNDICE B: Orientadores e Instituições de Ensino Superior 

Relação de orientadores (total) 

(a vinculação institucional corresponde à época da pesquisa orientada) 

Orientador IES n 

Ana Claudia Mei Alves de Oliveira PUC-SP 18 

Solange Wajnman UNIP 7 

Norval Baitello Junior PUC-SP 6 

Nízia Maria de Souza Villaça UFRJ 5 

Leda Tenório da Motta PUC-SP 5 

Sandra Fischer UTP 4 

Roberto José Ramos PUC-RS 4 

Miguel Luiz Contani UEL 4 

Denise da Costa Oliveira Siqueira UERJ 4 

Marcia Perencin Tondato ESPM-SP 3 

Dirce Vasconcellos Lopes UEL 3 

Christine Greiner PUC-SP 3 

Tania Marcia Cezar Hoff ESPM-SP 2 

Sandra Rúbia da Silva UTP 2 
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Nísia Martins do Rosário UFRGS 2 

Michael Manfred Hanke UFRN 2 

Maria Lucia Santaella PUC-SP 2 

Maria Clotilde Perez Rodrigues USP 2 

Marcia Benetti Machado UFRGS 2 

Mágda Rodrigues da Cunha PUC-RS 2 

Lucia Isaltina Clemente Leão PUC-SP 2 

José Salvador Faro UMESP 2 

José Carlos Souza Rodrigues PUC-RJ 2 

Fabrício Lopes da Silveira Unisinos 2 

Everardo Pereira Rocha PUC-RJ 2 

Ernesto Giovanni Unicamp 2 

Eneus Trindade Barreto Filho USP 2 

Dulcília Helena Schroeder Buitoni FCL 2 

Cristiane Mafacioli Carvalho PUC-RS 2 

Carla Reis Longhi UNIP 2 
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Antonio Adami UNIP 2 

Yolanda Lhullier dos Santos USP 1 

Waldenyr Caldas USP 1 

Victor Aquino Gomes USP 1 

Vicente Gosciola UNIP 1 

Tatiana Oliveira Siciliano PUC-RJ 1 

Susana Madeira Dobal Jordan UnB 1 

Simone Luci Pereira UNIP 1 

Silas de Paula UFC 1 

Sandra Maria Ribeiro de Souza USP 1 

Samira Youssef Campedelli USP 1 

Rosane Rosa UFSM 1 

Rosane Fonseca de Freitas Martins UEL 1 

Roberto Tietzmann PUC-RS 1 

Regina Lúcia Alves de Lima UFPa 1 

Raquel Ritter Longhi UFSC 1 
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Paulo Bernardo Ferreira Vaz UFMG 1 

Oscar Angel Cesarotto PUC-SP 1 

Nilsângela Cardoso Lima UFPI 1 

Nilda Jacks UFRGS 1 

Nelyse Apparecida Melro Salzedas UNESP 1 

Nancy Nuem Adaman USP 1 

Mônica Rebecca Ferrari Nunes ESPM-SP 1 

Matheus Pereira Mattos Felizola FUFSE 1 

Maria Ogécia Drigo UNISO 1 

Maria Luiza Martins de Mendonça UFG 1 

Maria Lucia Bueno Ramos Unicamp 1 

Maria Cristina Palma Mungioli USP 1 

Maria Beatriz Furtado Rahde PUC-RS 1 

Maria Ângela Pavan UFRN 1 

Marcos Antônio Nicolau UFPB 1 

Marco Antonio Zibordi FMU 1 
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Márcio de Vasconcellos Serelle PUC-MG 1 

Marcelo Feijó Rocha Lima UnB 1 

Malena Segura Contrera UNIP 1 

Lucrecia D’Alessio Ferrara PUC-SP 1 

Lucilinda Ribeiro Teixeira UNAMA  1 

Luciana Coutinho Pagliarini Souza UNISO 1 

Liv Rebecca Sovik UERJ 1 

Kati Eliana Caetano UTP 1 

Juremir Machado da Silva PUC-RS 1 

Josimey Costa da Silva UFRN 1 

José Mariano Klautau de Araújo Filho UNAMA  1 

José Eugenio de Oliveira Menezes FCL 1 

Jorge Miklos UNIP 1 

Jorge Leal Eiró da Silva UNAMA  1 

João Luís Anzanello Carrascoza ESPM-SP 1 

Jiani Adriana Bonin Unisinos 1 
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Jan Alyne Barbosa Prado UFOP 1 

Jacqueline Lima Dourado UFPI 1 

Ivânia Neves UNAMA  1 

Isaltina Maria de Azevedo Mello Gomes UFPE 1 

Ines Silvia Vitorino Sampaio UFC 1 

Helena Tania Katz PUC-SP 1 

Gino Giacomini Filho USCS 1 

Gelson Santana UAM 1 

Francisco Laerte Juvêncio Magalhães UFPI 1 

Florence Marie Dravet UCB 1 

Fernando Torres Andacht UTP 1 

Elizabeth Bastos Duarte UFSM 1 

Elisabeth Nicolau Saad Corrêa USP 1 

Elêusis Mírian Camocardi UNIMAR 1 

Eduardo Peñuela Cañizal UNIP 1 

Eduardo Antônio de Jesus PUC-MG 1 
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Cláudio Novaes Pinto Coelho FCL 1 

Cláudio Bertolli Filho UNESP 1 

Claudia da Silva Pereira PUC-RJ 1 

Cintia Sanmartin Fernandes UERJ 1 

Christine Pires Nelson de Mello PUC-SP 1 

Cecília Almeida Salles PUC-SP 1 

Carlos Eduardo Marquioni UTP 1 

Carla Montuori Fernandes UNIP 1 

Barbara Heller UNIP 1 

Ana Paula Bragaglia UFF 1 

Ana Maria Gottardi UNIMAR 1 

Ana Luísa de Castro Almeida PUC-MG 1 

Ana Lúcia Galinkin UnB 1 

Ana Cláudia Gruszynski UFRGS 1 
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APÊNDICE C: Categorias temáticas 

 

mod freq percent of total row number percent of rows 

Mídia 154 27.75 154 83.24 

Marcas 31 5.59 31 16.76 

Cultura e identificações 28 5.05 28 15.14 

Digital 26 4.68 26 14.05 

Consumo 22 3.96 21 11.35 

Jornalismo 21 3.78 21 11.35 

Corpo 20 3.6 20 10.81 

Comércio e espaços urbanos 15 2.7 15 8.11 

Televisão 14 2.52 14 7.57 

Imagem e fotografia 12 2.16 12 6.49 

Cinema 10 1.8 10 5.41 

Telenovela 9 1.62 9 4.86 

Vestuário 9 1.62 9 4.86 

Personalidades 8 1.44 8 4.32 

Jornalismo de moda 8 1.44 8 4.32 

Varejo 6 1.08 6 3.24 

Blogs 6 1.08 6 3.24 

Revista Vogue 5 0.9 5 2.7 

Luxo 4 0.72 4 2.16 

Fast-fashion 4 0.72 4 2.16 

Daspu 4 0.72 4 2.16 

Desfile 4 0.72 4 2.16 

Publicidade 4 0.72 4 2.16 

Fotografia 4 0.72 4 2.16 

Gênero 4 0.72 4 2.16 

Rio de Janeiro 3 0.54 3 1.62 

Revista Claudia 3 0.54 3 1.62 

Brasil 3 0.54 3 1.62 

Juventude 3 0.54 3 1.62 

Chanel 3 0.54 3 1.62 

Revista Elle 3 0.54 3 1.62 

Jeans 3 0.54 3 1.62 

Diesel 2 0.36 2 1.08 

Ronaldo Fraga 2 0.36 2 1.08 
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Christian Louboutin 2 0.36 2 1.08 

São Paulo Fashion Week 2 0.36 2 1.08 

Androginia 2 0.36 2 1.08 

Hip hop 2 0.36 2 1.08 

Revista Capricho 2 0.36 2 1.08 

Instagram 2 0.36 2 1.08 

Influenciadores 2 0.36 2 1.08 

Redes sociais 2 0.36 2 1.08 

Prêt-à-Porter 2 0.36 2 1.08 

Plus size 2 0.36 2 1.08 

Osklen 2 0.36 2 1.08 

Revistas femininas 2 0.36 2 1.08 

Mídia exterior 2 0.36 2 1.08 

Rua Augusta 2 0.36 2 1.08 

Sustentabilidade 1 0.18 1 0.54 

Figurinos 1 0.18 1 0.54 

Publicidade de calçados 1 0.18 1 0.54 

Mulher-Gato 1 0.18 1 0.54 

Telejornalismo 1 0.18 1 0.54 

Terry Richardson 1 0.18 1 0.54 

YouTube 1 0.18 1 0.54 

It girls 1 0.18 1 0.54 

Pirataria 1 0.18 1 0.54 

Revista ffw>>mag! 1 0.18 1 0.54 

Vogue America 1 0.18 1 0.54 

Punk 1 0.18 1 0.54 

Revista Raça Brasil 1 0.18 1 0.54 

Instagram Vogue 1 0.18 1 0.54 

Modelos 1 0.18 1 0.54 

Teoria da moda 1 0.18 1 0.54 

Programas femininos 1 0.18 1 0.54 

Dança 1 0.18 1 0.54 

História 1 0.18 1 0.54 

Revista Glamour 1 0.18 1 0.54 

Frida Kahlo 1 0.18 1 0.54 

Alta-costura 1 0.18 1 0.54 

Mercado profissional 1 0.18 1 0.54 

Arte 1 0.18 1 0.54 
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Diversidade 1 0.18 1 0.54 

André Lima 1 0.18 1 0.54 

Camiseta estampada 1 0.18 1 0.54 

Alunos UFRN 1 0.18 1 0.54 

Revistas de moda 1 0.18 1 0.54 

Marta Suplicy 1 0.18 1 0.54 

Figurinos Guel Arraes 1 0.18 1 0.54 

Jovem Guarda 1 0.18 1 0.54 

Interface 1 0.18 1 0.54 

Prossumer 1 0.18 1 0.54 

Trabalho 1 0.18 1 0.54 

Economia política 1 0.18 1 0.54 

The True Cost 1 0.18 1 0.54 

Alceu Penna 1 0.18 1 0.54 

Moda masculina 1 0.18 1 0.54 

Revista Vogue Kids 1 0.18 1 0.54 

Cosplay 1 0.18 1 0.54 

Mulher-Maravilha 1 0.18 1 0.54 

Revista Veja 1 0.18 1 0.54 

Bom Retiro 1 0.18 1 0.54 

Alexandre Herchcovitch 1 0.18 1 0.54 

Tendências 1 0.18 1 0.54 

Emo 1 0.18 1 0.54 

Mtv 1 0.18 1 0.54 

Revista A Cigarra 1 0.18 1 0.54 

Revista Numeró France 1 0.18 1 0.54 

Sandra Machado 1 0.18 1 0.54 

Chita 1 0.18 1 0.54 

Publicidade ambiental 1 0.18 1 0.54 

Camisa 1 0.18 1 0.54 

Madonna 1 0.18 1 0.54 

Epistemologia 1 0.18 1 0.54 

Anorexia 1 0.18 1 0.54 

Bordadeiras de entremontes 1 0.18 1 0.54 

Instagram - Barbie 1 0.18 1 0.54 

Gaby Amarantos 1 0.18 1 0.54 

Louis Vuitton 1 0.18 1 0.54 

O diabo veste Prada 1 0.18 1 0.54 
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Corset 1 0.18 1 0.54 

Tropicália 1 0.18 1 0.54 

Revista Alfa 1 0.18 1 0.54 

Steven Klein 1 0.18 1 0.54 

Sex & the City 1 0.18 1 0.54 

Esquadrão da Moda 1 0.18 1 0.54 

Revista Harpers Bazaar 1 0.18 1 0.54 

Dolce&Gabbana 1 0.18 1 0.54 

 


