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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva compreender, na perspectiva da Psicologia Social Crítica, as 

metamorfoses da estética da mercadoria e as implicações do fetichismo no desenvolvimento e 

nas negociações identitárias de modelos comerciais femininas brasileiras. A pesquisa gira em 

torno da seguinte problematização: o trabalho de modelo – que convoca à construção de uma 

personagem específica entre tantas outras que compõe a identidade – muitas vezes acaba 

sendo experienciado (e reconhecido) como sendo a totalidade da identidade. Assim, uma vez 

que a modelo se vale de sua aparência e seu corpo como mercadoria, como essas mulheres 

negociam, cotidianamente, a representação dessa personagem? Para dar conta dessa questão, 

através do emprego de narrativas de histórias de vida, essa pesquisa de caráter qualitativo 

circunscrita entre os campos empírico e teórico, tece algumas articulações sobre a dinâmica 

das relações, interações e negociações identitárias dessas modelos. Acredita-se que na 

sociedade capitalista de consumo, tal como é a contemporânea, este tema seja relevante e 

atual, uma vez que trata de discutir como os efeitos do mercado tem interferido na forma 

como o processo da identidade tem ocorrido. E embora a profissão de modelo explicite a 

transformação das pessoas em mercadorias, os processos de fetichização, reificação e as 

formas (im)possíveis de reconhecimento ali contidas podem ser identificadas em grande parte 

das profissões que servem ao modo de produção capitalista. 

 

Palavras-chave: Psicologia Social; Estética da Mercadoria; Identidade-Metamorfose; 

Fetichismo da Mercadoria; Modelos Comerciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work aims to understand, from the perspective of critical social psychology, the 

metamorphoses of the commodity aesthetics and the implications of fetishism in the 

development and the identity negotiations of Brazilian women's commercial models. The 

research revolves around the following problematization: the model work – which summons 

the construction of a specific character among so many others who composes the identity – 

often ends up being experienced (and recognized) as the totality of the identity. So, since the 

model is worth its appearance and its body as merchandise, how do these women negotiate, 

everyday, the representation of this character? To take account of this issue, through the usef 

life-story narratives, this research, on a qualitative character, is circumscribed between the 

empirical and theoretical fields, weaves some articulations on the dynamics of relationships, 

interactions and negotiations identity of these models. It is believed that in the capitalist 

society of consumption, as it is contemporary, this theme is relevant and current, since it deals 

with discussing how the effects of the market have interfered in the way the identity process 

has occurred. And although the model profession explains the transformation of people into 

commodities, the processes of fetishism, reification and the (im)possible forms of recognition 

contained therein can be identified in large part of the professions that serve the mode of 

capitalist production. 

 

Keywords: Social Psychology; Commodity Aesthetics; Identity-Metamorphosis; Fetish-Like 

Character; Commercial models. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia do 

Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, é o resultado final da pesquisa 

de mestrado que visou compreender as metamorfoses da estética da mercadoria e as 

implicações do fetichismo da mercadoria na formação e desenvolvimento da identidade. O 

interesse pelo tema surgiu a partir de estudos anteriores sobre mercadoria e identidade, sob a 

perspectiva da Psicologia Social Crítica, procurando entender a dinâmica desta relação dentro 

da sociedade contemporânea. Marx (1867/2013), Bottomore (2012), Adorno e Horkheimer 

(1985), Ciampa (1987/2005), Lima (2010) e Haug (1997) foram os autores básicos utilizados 

para se pensar o assunto. 

 

1.1 Sobre o objeto 

 

A escolha do objeto desta pesquisa – modelos brasileiras femininas comerciais1 – 

levou em consideração fatores que foram tanto de ordem estratégica (um certo conhecimento 

do campo, por parte do pesquisador, por já ter atuado na mesma profissão: a de modelo) 

quanto pelo aspecto emblemático que esta profissão tem. Estratégico porque, conhecendo o 

campo, tendo contatos com o meio e conhecidos na área, acreditava-se que seria mais fácil 

obter-se acesso às informações e coletá-las para a pesquisa; e emblemático, pois as modelos, 

ao trabalharem com sua imagem, com seu corpo e sua aparência, em certo sentido, tornam-se, 

elas mesmas, a própria mercadoria, estando, portanto, sujeitas às mesmas leis que regem o 

mercado dentro do sistema capitalista. 

O fato da profissão de modelo fazer parte de um campo mais amplo, o da moda, 

também foi extremamente relevante, dada a extensão e influência deste na sociedade 

contemporânea. Nesse sentido, para além do conhecimento oriundo das experiências diretas, 

foram utilizados autores como Libardi (2004), Tawil (2005) e Casablancas (2008), no que diz 

                                                 
1De acordo com o Código Brasileiro de Ocupações (CBO), Modelo Comercial é um sinônimo para a ocupação 

do Modelo Artístico. Estes/estas profissionais “Posam para fotógrafos e artistas plásticos imobilizando o corpo 

segundo orientação artística ou criando poses próprias, em estúdios, escolas de arte e locações internas ou 

externas; mostram produtos em trabalhos publicitários (fotos, filmes e eventos) mobilizando habilidades 

expressivas que atraem o olhar, que sugerem comportamentos e estilos de vida e que representam o tipo de 

pessoa que se quer associar ao produto; desfilam em passarelas ou em espaços determinados, onde sincronizam 

movimentos conforme a música e a coreografia, adotando expressão facial e corporal pré-estabelecida, para 

expor coleções de moda, detalhes do produto e acessórios, em "show e show room" de moda; cuidam da 

aparência e concentram-se na linguagem corporal”. Cf. http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf 

 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
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respeito mais diretamente à profissão de modelo, enquanto que o aprofundamento sobre a 

história e estrutura de funcionamento da moda teve como referencial teórico básico, 

principalmente, as obras de pesquisadores como Lipovetsky (2009), Godart (2010) e Calanca 

(2011). 

 

1.2 O problema de pesquisa 

 

Essa pesquisa de caráter teórico e empírico foi realizada de modo a tentar responder ao 

seguinte problema: o trabalho de modelo – uma personagem entre tantas outras – muitas 

vezes é experienciado como sendo a totalidade da identidade. Uma vez que a modelo utiliza 

sua aparência como mercadoria, como essas mulheres negociam, cotidianamente, a 

representação dessa personagem? 

 

1.3 Objetivo geral e objetivos específicos 

 

O objetivo geral deste trabalho foi compreender as metamorfoses da estética da 

mercadoria e as implicações do fetichismo da mercadoria na formação e desenvolvimento da 

identidade e das negociações identitárias de mulheres que trabalham ou trabalharam como 

modelos. A partir disso, pensou-se ser possível alcançar, também, os seguintes objetivos 

específicos: 

 Compreender a dinâmica da metamorfose da estética da mercadoria na 

sociedade contemporânea e como esta influencia no desenvolvimento da 

identidade e suas personagens;  

 Observar como as modelos comerciais apresentam-se e percebem a si mesmas 

dentro desta relação entre a estética da mercadoria e as personagens 

identitárias; 

 Refletir sobre as implicações e o impacto destes processos na sociedade 

contemporânea. 

 

1.4 Metodologia 

 

A medida em que o recorte fora sendo definido, pensou-se no tipo de metodologia que 

seria mais apropriada à realização da pesquisa – que pretendeu contribuir mais diretamente 

com o campo da Psicologia Social Crítica –, optando-se pelo emprego da metodologia 
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qualitativa, mais especificamente, acompanhando as relações, as interações e as negociações 

identitárias2 das modelos comerciais nas redes sociais digitais, e, principalmente, fazendo uma 

análise de narrativas de histórias de vida dessas mulheres, uma vez que, tal como assinala 

Lima (2014), esse método é uma forma potente de levantamento de informações para a 

compreensão das metamorfoses da identidade.  

Ao adotar-se tal metodologia, foi possível analisar e articular, de forma consistente, 

aquilo que vinha sendo estudado e discutido teoricamente com o que fora apresentado 

empiricamente. Desse modo, o coração deste trabalho se encontra na narrativa de história de 

vida de Luiza3, através da qual, muitas informações puderam ser obtidas, fornecendo pistas 

importantes para se pensar as questões entorno da modelo e refletir sobre as várias facetas da 

profissão, seus atrativos, suas dificuldades e a relação disso com a sociedade atual.  

Toda a riqueza de conteúdo que emergiu dessa narrativa evidenciou que o tema 

escolhido mostra-se extremamente atual para se pensar o sujeito e a cultura na sociedade 

contemporânea, na medida em que possibilita uma série de análises e reflexões críticas acerca 

das dinâmicas da relação indivíduo-sociedade, alguns de seus desdobramentos e uma série de 

novas questões a serem exploradas, razões pelas quais o assunto em questão está longe de 

esgotar-se, necessitando, portanto, de mais estudos e investigações para produção de novos 

conhecimentos na área. 

 Este texto foi pensado e dividido da seguinte forma: no capítulo 2, a atenção foi 

concentrada na exposição da base teórica que fundamenta este trabalho; no capítulo 3, focou-

se no pano de fundo dessa pesquisa: a moda e a profissão de modelo, onde foram abordados 

aspectos que vão desde uma breve retomada histórica até a elucidação limitada acerca das 

estruturas de funcionamento em torno da indústria da moda e a carreira de modelo; no 

capítulo 4, apresentou-se o método empregado, explicando o que são as narrativas de história 

de vida, detalhando o percurso da pesquisa e os desafios encontrados, as soluções adotadas e 

como foram realizadas as entrevistas e os procedimentos adotados nelas; no capítulo 5, 

realizou-se a análise da narrativa de história de vida de Luiza, discutindo e articulando os 

conteúdos da mesma com o pano de fundo e a base teórica que orienta este trabalho; e por 

fim, no capítulo 6, foram feitas as considerações finais. 

  

                                                 
2 Entendendo a identidade como metamorfose e luta por reconhecimento, esta é composta por uma série de 

personagens que a pessoa vai desenvolvendo ao longo de sua história, bem como inúmeras outras possibilidades 

de novas personagens a se desenvolver. Essas personagens se relacionam entre si cotidianamente, e é isso que é 

aqui denominado como negociações identitárias. Isso será melhor esclarecido e discutido ao longo do trabalho.  
3 Luiza é um nome fictício escolhido pela própria participante. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO DA PESQUISA 

 

O referencial teórico que sustenta essa pesquisa está fundamentado em dois eixos de 

estudo: o primeiro deles, sobre a mercadoria – dentro da definição que Marx (1867/2013) deu 

ao conceito, e a partir da qual, Haug (1997) elabora sua estética da mercadoria; e o segundo, 

sobre a identidade compreendida como metamorfose – uma tradição teórica dentro da 

Psicologia Social –, desenvolvida por Ciampa (1987/2005) e outros autores importantes como 

Lima (2010). O objeto e o problema de pesquisa foram observados e analisados sob essas 

perspectivas teóricas e nas relações existentes entre os conceitos que serão apresentados no 

decorrer do capítulo. 

Sobre os estudos das teorias marxianas e a relevância do emprego de uma obra de 

economia política como O Capital nos estudos de identidade, esta pode ser clarificada com a 

ajuda de Gorender (2013), que a considera uma unificação interdisciplinar das ciências 

humanas, desde a economia política e a sociologia, passando pela geografia econômica e 

antropologia, até a historiografia e a demografia. N’O Capital as categorias econômicas se 

enlaçam com os fatores extra econômicos imanentes à formação social, mesmo quando 

analisados abstratamente. Por esta razão, tal instância [econômica] não é economicista na 

visão de Marx, pois se isola da trama do tecido social, e isso é perfeitamente coerente com a 

concepção histórico-materialista enquanto teoria sociológica geral. 

 

2.1 Sobre a mercadoria 

 

Pois bem, dentre as várias categorias do capital que Marx (1867/2013) expõe, uma 

delas determina, tanto no sentido dialético quanto no categorial, todas as demais categorias 

dentro do modo de produção capitalista: a mercadoria, em alemão, die Ware. Uma vez que 

todas as sociedades humanas, dirá Bottomore (2012), “tem que produzir suas próprias 

condições materiais de existência”, objetivamente, portanto, a mercadoria é “a forma que os 

produtos tomam quando essa produção é organizada por meio da troca” (p. 392). De volta à 

Marx, este auxiliará em uma melhor compreensão sobre a mercadoria da seguinte maneira: 

 

A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas 

propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. A natureza dessas 

necessidades – se, por exemplo, elas provêm do estômago ou da imaginação – não 

altera em nada a questão. Tampouco se trata aqui de como a coisa satisfaz a 

necessidade humana, se diretamente, como meio de subsistência [Lebensmittel], isto 

é, como objeto de fruição, ou indiretamente, como meio de produção. (MARX, 

1867/2013, p. 113). 
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Marx (1867/2013) assinala como toda coisa útil deve ser levada em consideração sob 

um ponto de vista duplo: o da qualidade (Qualität) e o da quantidade (Quantität); e que cada 

uma dessas coisas úteis é um conjunto de muitas propriedades – o que faz com que possam 

vir a ser úteis por diversos prismas. Isso levará o autor à afirmação de que “a utilidade de uma 

coisa faz dela um valor de uso” [Gebrauchswert – grifo nosso] (p. 114), e que essa utilidade 

não existe sem o corpo da mercadoria (Warenkörper), ao qual é condicionada devido as 

propriedades deste. Portanto, o próprio corpo da mercadoria é um valor de uso (ou um bem). 

Na ponderação acerca do valor de uso, sempre será pressuposta a sua determinidade 

(Bestimmtheit) quantitativa, enquanto que sua efetivação se dará apenas no uso ou no 

consumo. O conteúdo material da riqueza, não importa qual forma social essa tenha, é 

formado pelos valores de uso, que atuam também como suportes materiais (stofflische 

Trägger) para o valor de troca (Tauschwert) (MARX, 1867/2013). A mercadoria, enquanto 

valor de uso, é reconhecida instantaneamente por nossos sentidos em razão de suas 

propriedades materiais particulares e específicas, e são bens que são comprados e vendidos na 

sociedade burguesa capitalista (CARONE, 2004).  

A aparição inicial do valor de troca é uma relação quantitativa que se altera no tempo e 

no espaço, na qual valores de uso de um tipo são trocados por valores de uso de outros tipos 

(MARX, 1867/2013). Por isso ele parece algo imanente à mercadoria, o que, claramente, já 

apresenta uma contradição nos próprios termos da coisa. Marx (1867/2013) elucida o assunto 

ao destacar dois pontos: 1) que valores de troca de uma mesma mercadoria expressam algo 

igual; e 2) que o valor de troca não é mais do que um modo de expressão, uma forma de 

manifestação (Erscheinungsform) de um conteúdo – e que dele pode ser diferido, distinguido. 

As mercadorias são produtos do trabalho (Arbeitsprodukten), produto este que já se 

transformou quando em nossas mãos. “Se abstraímos seu valor de uso, abstraímos também os 

componentes (Bestandteilen) e formas corpóreas que fazem dele um valor de uso” (MARX, 

1867/2013, p. 116). O produto, então, já não mais será uma mesa ou qualquer outra coisa útil, 

pois “todas as suas qualidades sensíveis foram apagadas” (p. 116). Deixa de ser, assim, o 

produto de qualquer outro “trabalho produtivo determinado”, desaparecendo o caráter útil dos 

produtos do trabalho, o caráter útil dos trabalhos deles representados e as diferentes formas 

concretas desses trabalhos. Nenhum deles se distingue mais, uns dos outros. “Todos são 

reduzidos ao trabalho humano igual, a trabalho humano abstrato”. (MARX, 1867/2013, p. 

116). 

De acordo com Marx (1867/2013), dos resquícios desses produtos do trabalho restara 
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nada mais do que uma pálida “objetividade fantasmagórica” (Gegenständlichkeit) de um 

trabalho indiferenciado. Representam (stellen) simplesmente o fato de que em sua produção 

houve o emprego de força de trabalho humano, de que ali fora acumulado trabalho humano. 

“Como cristais dessa substância social que lhes é comum, elas são valores – valores 

mercadorias” [Werte – Warenwerte] (MARX, 1867/2013, p. 116). Deste modo, é por conta da 

materialização do trabalho humano abstrato objetivado no valor de uso ou em um bem, que 

estes possuem valor. 

Uma vez que se tenha compreendido o valor, se faz necessário entender a mensuração 

de sua grandeza, e Marx (1867/2013) esclarece a questão a partir da própria quantidade de 

trabalho contida no valor. Esta é medida “por seu tempo de duração, e o tempo de trabalho 

possui, por sua vez, seu padrão de medida em frações determinadas de tempo, como hora, dia 

etc.” (p. 116). 

Com isso, temos que, ao poder satisfazer alguma necessidade humana, a mercadoria 

tem um valor de uso (Gebrauchswert), e ao seu poder de permutabilidade, ou seja, de poder 

se obter outras mercadorias em troca, a mercadoria tem um Valor (Wert) (MARX, 1867/2013; 

BOTTOMORE, 2012). As mercadorias são trocadas, umas pelas outras, em proporções que 

são quantitativamente definidas porque cada mercadoria tem um certo valor. Como valores, 

“as mercadorias são qualitativamente iguais e só diferem quantitativamente no montante de 

valor que encerram.” (BOTTOMORE, 2012, p. 392). Entretanto, como valores de uso, “as 

mercadorias são qualitativamente diferentes, já que cada produto é específico e não pode ser 

comparado a outro” (p. 392).  

A produção de mercadoria é, portanto, social, a substância do valor é o trabalho, sua 

medida de grandeza é o tempo de trabalho e sua forma fixa o valor como valor de troca 

(Tauschwert). A variação da grandeza de valor de uma mercadoria está em razão direta à 

quantidade de trabalho que nela é realizado, e na razão inversa da força produtiva desse 

trabalho. (MARX, 1867/2013). 

Haug (1997), ao analisar as relações de troca, esclarece que a necessidade não 

possuidora de um proprietário de mercadoria precisa coincidir com a posse não necessária de 

outro proprietário de mercadoria, bem como é preciso pressupor que haja uma equivalência 

entre as duas coisas e que se possa expressá-las. Mas se cada mercadoria só pode manifestar o 

seu valor enquanto valor de troca, então como expressar essa equivalência? Haug (1997) 

explica que, ao se procurar uma relação de valor entre duas mercadorias, a recordação de 

relações de trocas já conhecidas para cada uma dessas mercadorias emerge como uma terceira 

mercadoria, a qual fundamenta uma linguagem de valor em que as demais mercadorias podem 
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expressar sua equivalência e, assim, serem trocadas. Bottomore (2012) explicita que, quando 

as mercadorias se confrontarem na troca, o valor será visível como valor de troca e será o 

momento em que este passará a ter uma existência independente de outras mercadorias 

específicas como dinheiro.  

O Dinheiro, dirá Haug (1997), pode ser considerado como uma evolução e 

generalização desta “terceira mercadoria”, através da qual, o valor de troca de toda 

mercadoria acaba por assumir uma forma autônoma, ao mesmo tempo em que o dinheiro 

divide o esquema complexo de troca entre duas coisas em dois atos de troca. Bottomore 

(2012), por sua vez, explica o dinheiro como sendo uma expressão do valor e uma forma 

equivalente do mesmo, o que torna o mesmo, justamente por isso, uma mercadoria universal 

socialmente aceita. E por ser uma mercadoria produzida, seu valor é determinado pelas 

mesmas leis que regem e determinam o valor de outras mercadorias e em outras mercadorias 

(MARX, 1867/2013; BOTTOMORE, 2012). 

Não obstante, segundo Bottomore (2012), o dinheiro também atua como meio de 

circulação, sendo intermediário na troca de mercadorias. Por tomar forma de venda de uma 

mercadoria por dinheiro, tal circulação permite, ou melhor, exige a formação de estoques de 

tesouros e dinheiro, “tanto para facilitar a circulação de mercadorias (...), quanto para o 

acumulo de trabalho abstrato cristalizado da sociedade como um fim em si” (p. 158). E apesar 

disso, é preciso tomar cuidado para não confundir o dinheiro com o acumulo de capital, pois 

no caso do dinheiro, a agregação de valor monetário é passiva, enquanto que no capital, este 

expande-se através de um constante processo de circulação, usando-se o dinheiro para 

comprar mercadorias, que por sua vez, serão destinadas à produção (e apropriação) de uma 

mais-valia (Mehrwert ou suplus value) na venda das mercadorias produzidas (BOTTOMORE, 

2012). 

Ao fazer uma análise do primeiro livro d’O Capital, Carone (2004) ressalta a 

existência de pelo menos três definições de mercadoria. A primeira dessas já foi aqui 

apresentada, que é a mercadoria como valor de uso e valor de troca, e, embora isso seja 

verdadeiro de um ponto de vista pragmático, não reflete a “essência” da mercadoria. Também 

já passamos, aqui, pela segunda definição, identificada pela autora como uma negação da 

anterior, e, neste caso, a mercadoria seria valor de uso ou objeto útil e valor, revelando assim, 

o duplo caráter da mercadoria e sua essência contraditória: “a contradição entre as suas 

propriedades constitutivas” (p. 25).  

Essa retomada é importante na preparação da terceira definição destacada por Carone 

(2004), onde Marx (1867/2013) apresenta o desenvolvimento do conceito de “fetichismo da 
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mercadoria” e o segredo do mesmo. Esta parte tem grande importância para a compreensão de 

ao menos um elemento teórico na tese de Ciampa (1987/2005) A estória do Severino e a 

história da Severina, que é a forma-personagem. Também será crucial para as leituras que 

Haug (1997) empreende em sua Crítica da estética da mercadoria e para as investigações 

contidas nesta pesquisa. 

 

2.2 O fetichismo da mercadoria 

 

Marx (1867/2013) inicia essa discussão da seguinte maneira: “Uma mercadoria 

aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia e trivial.” (p. 146). Retomando mais uma vez a 

ideia de valor de uso, o autor repete que não há nada de misterioso sob esse prisma, quer a 

considere a partir da satisfação das necessidades humanas por intermédio de suas 

propriedades, quer seja pelo fato de só receber tais propriedades como produto do trabalho 

humano. Através da atividade, o homem transforma as formas das matérias naturais, e o faz 

de um modo que lhe seja útil, e isso é óbvio, segundo o autor, que inclusive, exemplifica isso 

com a madeira, que tendo a forma alterada em mesa, continua, contudo, sendo madeira. 

Contrapondo isso de modo intercalado conforme vai expondo os argumentos, Marx 

(1867/2013) afirma, sobre a mercadoria, que: “Sua análise resulta em que ela é uma coisa 

muito intricada, plena de sutilezas metafísicas e melindres teológicos” (p. 146). Tão logo 

aquela mesa (ou qualquer outra coisa) apareça como mercadoria, essa transformar-se-á em 

uma sinnlich übersinnliche, que pode ser traduzido como uma coisa sensível e suprassensível, 

embora o termo empregado por Marx tenha sido extraído de uma passagem do livro primeiro 

de Fausto (GOETHE, 2013) “Du übersinnlicher sinnlicher Freier, / Ein Mägdelein nasführet 

dich“ (p. 390), que na referida edição, Segall traduziu como “Galã sensual, suprassensual, / 

Pelo nariz te leva uma donzela” (p. 391), destacando-se, assim, um aspecto sensualíssimo, 

sedutor, da mercadoria. 

Carone (2004) acusa perplexidade nessa definição de Marx, uma vez que o autor 

discorre sobre a mercadoria de modo antropomórfico. É como se ela tivesse membros, pés, 

mãos, cabeça, e além disso, ideias e iniciativa. De modo mais claro, a descreve como objeto 

misterioso e fantasmagórico. Fica claro em tal empreendimento analítico que tal caráter 

místico da mercadoria não é resultado de seu valor de uso e, muito menos, do conteúdo do 

valor em suas determinações. Ambos, a despeito do conteúdo e forma, são essencialmente, 

frutos do trabalho humano. E quando os homens trabalham uns para os outros, esse trabalho 

também assumirá uma forma social (MARX, 1867/2013). 
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Portanto, o caráter enigmático da forma-mercadoria (das Geheimnisvolle der 

Warenform) surge dessa própria forma, pelo simples fato dela refletir (para os próprios 

homens) os aspectos e caracteres sociais do trabalho dos homens como “caracteres objetivos 

dos próprios produtos do trabalho, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas” 

(MARX, 1867/2013, p. 147), razão pela qual, a relação social que existe entre os produtores e 

o trabalho total – como uma relação social entre os objetos, como se existisse à margem dos 

produtores – também é refletida. “É por meio desse quiproquó que os produtos do trabalho se 

tornam mercadorias, coisas sensíveis-suprassensíveis ou sociais” (MARX, 1867/2013, p. 

147). 

A forma-mercadoria (Warenform) se representa na relação de valor dos produtos do 

trabalho, o que não tem nada a ver com a natureza física desses produtos, e tão pouco, com as 

relações materiais (dinglichen) que resultam dela (MARX, 1867/2013). Se trata tão 

simplesmente de uma relação determinada entre os próprios homens. Esta relação assume, 

para estes, a forma fantasmagórica (phantasmagorische Form) de uma relação entre coisas 

(MARX, 1867/2013). O autor recorre ao campo religioso para empregar uma analogia a fim 

de concluir esta parte de sua argumentação com a explicitação de um termo que é caro a este 

trabalho: o fetichismo. Nas palavras do mesmo: 

 

Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, com figuras 

independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Assim se 

apresentam, no mundo das mercadorias, os produtos da mão humana. A isso eu 

chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são 

produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de 

mercadorias. (MARX, 1867/2013, p. 148). 

 

Podemos tentar resumir esta sequência de exposição da seguinte maneira: na 

sociedade capitalista, certas características que os objetos matérias possuem lhes são 

atribuídas pelas relações sociais dominantes, embora apareçam como se pertencessem 

naturalmente. Isto é denominado fetichismo, impregna a produção capitalista e sua forma 

elementar é o fetichismo da mercadoria enquanto portadora do Valor ou seu repositório 

(MARX, 1867/2013; BOTTOMORE, 2012). “A ilusão do fetichismo brota da fusão da 

característica social com as suas configurações materiais: o valor parece inerente às 

mercadorias, natural a elas como coisas” (BOTTOMORE, 2012, p. 221). As relações sociais 

entre produtores não são visíveis nos termos do trabalho nelas realizado, mas ainda assim, 

essa aparência das relações entre as mercadorias (como se fosse uma relação entre coisas) não 

é falsa. 

Para Carone (2004), isso fecha um círculo dialético cujo ponto de partida e chegada é 
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a mercadoria, com a terceira definição negando e desmentindo a primeira veementemente, 

para reaparecer, ao final, como fetiche. Para a autora, afirmar que a forma-mercadoria 

transforma os produtos do trabalho em fetiches tem como significado, dizer que a mercadoria 

é “um objeto não-trivial dotado de poder sobre as nossas necessidades materiais e espirituais” 

(p. 25), desse modo, não irá ser a mercadoria, quem estará ao serviço das necessidades 

humanas, mas ao contrário, “às nossas necessidades é que estão submetidas, controladas e 

manipuladas pela vontade e inteligência do universo das mercadorias!” (p. 25).  

 

2.3 Sobre a estética da mercadoria 

 

Dentro deste contexto do universo das mercadorias, Haug (1997) traz contribuições 

importantes para uma análise sociológica das finalidades e do destino da sensualidade 

(Sinnlichkeit) e, também, do “desenvolvimento das necessidades” (Entwicklung der 

Bedürfnisse) no capitalismo. Para as finalidades desta pesquisa, interessa-nos, sobretudo, o 

conceito de “estética da mercadoria”, Warenästhetik em alemão.  

Esse termo surgiu na obra Crítica da estética da mercadoria (Kritik der 

Warenästhetik), de 1971, e nela, Haug (1997) afirma que esse conceito de Warenästhetik 

designa “um complexo funcionalmente determinado pelo valor de troca e oriundo da forma 

final dada à mercadoria, de manifestações concretas e das relações sensuais entre sujeito e 

objeto por elas condicionadas” (p. 15). Através da análise dessas relações, é possível acessar o 

lado subjetivo da economia política capitalista, uma vez que, para Haug (1997), esse subjetivo 

representa, simultaneamente, tanto o resultado quanto o pressuposto de seu funcionamento.  

O emprego do termo “estético” (Ästhetischen) é utilizado pelo autor no sentido 

cognitio sensitiva, referindo-se ao conhecimento sensível, tal qual fora introduzido na 

linguagem erudita. O conceito tende, ora para o lado do objeto sensual (sinnlichen Objekts), 

ora para o lado da sensualidade subjetiva (subjektiven Sinnlichkeit), e, portanto, é utilizado 

com um duplo sentido por Haug (1997), para quem o assunto assim o exige. Além disso, há 

uma restrição dupla na expressão “estética da mercadoria”. O autor a explica da seguinte 

maneira: A) a “beleza” (Schönheit), ou seja, uma manifestação sensível (sinnliche 

Erscheinung) que agrada aos sentidos; e B) uma beleza, a serviço da realização do valor de 

troca, se desenvolve e é agregada à mercadoria com a finalidade de excitar e despertar no 

observador, um forte desejo de posse, motivando-o, assim, à compra.  

Nas palavras do próprio autor: 
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Se a beleza da mercadoria agrada à pessoa, entra em jogo a sua cognição sensível e o 

interesse sensível que a determina. A transformação do mundo das coisas úteis 

desencadeou forças instintivas e meios determinados por suas funções, que 

padronizam completamente a sensualidade humana ao mundo das coisas sensíveis. 

(HAUG, 1997, p. 16). 

 

Como é possível suspeitar, a estética da mercadoria tem sua origem na contradição da 

relação de troca. Basta lembrar que o dinheiro, ao surgir como uma terceira mercadoria nas 

relações de troca entre mercadorias, não só facilita, acelera e generaliza essas trocas, mas 

torna-se independente, assim tendo o poder de interpor-se entre todas as mercadorias, não 

apenas intermediando as trocas. Ou seja, ele modifica a relação, dividindo-a e separando os 

pontos de vista. Divide-a em dois atos (de venda e compra), e a separa entre A) o ponto de 

vista do comprador da mercadoria – que assume a perspectiva da necessidade de um 

determinado valor de uso como um fim (claro, o meio para esta troca é o valor na forma 

dinheiro); e B) o ponto de vista do vendedor da mercadoria – para quem o mesmo valor de 

uso acima é única e simplesmente um meio de transformar o valor de troca de sua mercadoria 

em dinheiro (MARX, 1867/2013; BOTTOMORE, 2012; HAUG, 1997). 

 Obviamente, se trata de dois pontos de vista contrários, e a contradição evidencia-se 

ao aparecerem separadamente. Isso torna-se determinante na produção de mercadorias, diz 

Haug (1997), tanto na história de evolução das mercadorias em si quanto nos métodos de 

produção. Deste modo, separando-se a necessidade da solvência, cada vez mais a contradição 

se torna válida para partes cada vez maiores da humanidade. Além de ser periodicamente 

válida também para a forma de crise que o capital assume, ameaçando “retirar a base material 

da vida das massas trabalhadoras aptas ao trabalho assalariado” (HAUG, 1997, p. 26). 

 O objetivo da produção de mercadorias é a produção para a venda, e não a produção 

de valores de uso como tais (HAUG, 1997). O autor fala em uma “tendência” que acaba por 

ser a impulsionadora de modificações constantes no corpo da mercadoria e na sua forma de 

uso e é interessante observar que esta surge das contradições que existem, também nas 

pessoas, entre o valor de uso e valor de troca, o que faz com que todas as mercadorias 

produzidas, dali em diante, tenham duas coisas: o valor de uso (Gebrauchswert) e, em adição, 

a manifestação do valor de uso (Erscheinung des Gebrauchswertes). 

 A manifestação do valor de uso, considerando-se o ato de compra em si, desempenha 

um papel de simples aparência, mas em um sentido mais amplo, ou seja, na manifestação 

sensível e sentido de seu valor de uso, ela separa-se do objeto, tornando a aparência muito 

importante na consumação do ato de compra enquanto ser (HAUG, 1997). Nas palavras do 

autor: 
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O que é apenas algo, mas não parece um “ser”, não é vendável. O que parece ser 

algo é vendável. A aparência estética, o valor de uso prometido pela mercadoria, 

surge também como função de venda autônoma no sistema de compra e venda. No 

sentido econômico está-se próximo de, e será finalmente obrigatório, em razão da 

concorrência, ater-se ao domínio técnico e à produção independente desse aspecto 

estético. O valor de uso estético prometido pela mercadoria torna-se então 

instrumento para se obter dinheiro. Desse modo, o seu interesse contrário estimula, 

na perspectiva do valor de troca, o empenho em se tornar uma aparência de valor de 

uso, que exatamente por isso assume formas bastante exageradas, uma vez que, da 

perspectiva do valor de troca, o valor de uso não é essencial. Nesse contexto, o 

aspecto sensível torna-se portador de uma função econômica: o sujeito e o objeto da 

fascinação economicamente funcional. Quem domina a manifestação, domina as 

pessoas fascinadas mediante os sentidos. (Haug, 1997, p. 27). 

 

 

2.4 Sobre a reificação 

 

Marx (1867/2013) vê no trabalho, o elemento ontológico que funda a própria condição 

humana. Como resultado a forma arbitrária da forma-mercadoria que objetiva sua própria 

autovalorização, bem como a manutenção do status quo do sistema capitalista, sujeita as 

relações de trabalho a essa mesma lógica arbitrária que rege o mercado. A relação entre os 

homens não é apenas influenciada pela relação entre coisas, mas sim sobrepostas por essas, ou 

seja, as próprias relações humanas tornam-se relações entre coisas, processo denominado por 

Marx como reificação (Verdinglichung). Os elementos básicos para o desenvolvimento de 

uma teoria deste fenômeno já podiam ser encontrados em obras anteriores do autor, como o 

Grundrise (MARX, 2011) e O Capital (MARX, 1867/2013), mas será através de Lukács 

(2003) que o conceito terá um maior aprofundamento e elaboração (BOTTOMORE, 2012). 

Lukács (2003) compreende a reificação (Verdinglichung) como um fenômeno que 

penetra o campo das relações sociais para além das existentes no universo das mercadorias. 

Na medida em que as classes dominantes (burguesia), em razão de interesses particulares, são 

incapazes de perceber a extensão dos fenômenos sociais, ilustram essa consciência reificada 

da própria classe, ou seja, uma produção de falsa consciência que é ontologicamente reificada. 

Dito de outro modo, por um lado, o universal é singularizado de modo limitante, e por outro, 

as particularidades das ações dos sujeitos no mercado são tomadas como se fossem a 

totalidade da vida social. 

Estranha ao próprio homem torna-se a própria atividade humana, ganhando, assim, 

vida enquanto coisa personificada (Personifizierung), passando a trilhar, então, um caminho 

próprio e independente do homem, assim como qualquer outro item consumível. Essas 

relações de produção reificadas (Versachlichung) mergulham profundamente, definitivamente, 

na consciência do indivíduo, alienando a condição existencial (e de existência, de fato) do 
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sujeito à uma condição mercadológica. (BOTTOMORE, 2012; LUKÁCS, 2003; MARX, 

1867/2013). Uma vez coisificado, o indivíduo transforma-se a si próprio em mercadoria.  

 

2.5 Sobre a Identidade como metamorfose 

 

A fascinação é algo que aproxima a discussão realizada por Haug (1997) das 

proposições acerca da identidade-metamorfose desenvolvidas por Ciampa (1987/2005), 

sobretudo no que se refere ao que este último autor chamou de fetichismo de personagem. 

Antes disso, porém, é necessário apresentar o que é a identidade e quais são os elementos 

essenciais que compõem esta tradição teórica da Psicologia Social, surgida há quase trinta 

anos, a partir da tese de doutoramento A estória de Severino e a História de Severina 

(CIAMPA, 1987/2005).  

É importante lembrar que, dentro da Psicologia Social, há, para Ciampa (1987/2005), 

três categorias fundamentais para o estudo do homem: a atividade, a consciência e a 

identidade. Esse autor afirma que não é possível falar de uma sem tocar nas demais, e a partir 

da identidade – categoria privilegiada pelo autor –, as demais categorias aparecem de diversas 

formas. Mas afinal, o que é a identidade?  

Ciampa (1987/2005) define essa categoria científica como um processo nomeado por 

ele como metamorfose, o qual descreve a constituição da identidade, que, por sua vez, 

representa a pessoa, engendrando-a. “Identidade é metamorfose. E metamorfose é vida” (p. 

133). É a articulação, tanto entre igualdade e diferença quanto entre objetividade e 

subjetividade, e sem essa unidade, a objetividade seria uma finalidade sem realização, 

enquanto que a subjetividade seria um desejo que não se realiza (CIAMPA, 1987/2005; 

LIMA, 2010).  

Essa resposta fica mais clara quando o autor explica que “cada indivíduo encarna as 

relações sociais, configurando uma identidade pessoal. Uma história de vida. Um projeto de 

vida. Uma vida-que-nem-sempre-é-vivida, no emaranhado das relações sociais” (CIAMPA, 

1987/2005, p. 132). Uma identidade, portanto, concretiza uma política, dando corpo a uma 

ideologia. Dessa forma, em seu conjunto, “as identidades constituem a sociedade, ao mesmo 

tempo em que são constituídas, cada uma por ela” (CIAMPA, 1987/2005, p. 132). A questão 

da identidade se apresenta, então, principalmente e sobretudo, como uma questão social e 

política, dizendo respeito a todos nós, e não apenas como questão científica ou acadêmica.  

Identidade também é história, o que possibilita que Ciampa (1987/2005) possa afirmar 

que não há “personagens fora de uma história, assim como não há história (ao menos história 
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humana) sem personagens” (p. 163). A ideia de personagens foi retirada da dramaturgia, e é 

através dessas personagens que a identidade se expressa, mas nunca em sua totalidade, pois ao 

representar uma personagem, outras mais estão ocultas. Ao longo da vida, as pessoas vão 

desenvolvendo diversas personagens, tal como um ator que, ao longo de sua carreira, 

representa uma série de papeis. “São múltiplas personagens que ora se conservam, ora se 

sucedem; ora coexistem, ora se alternam” (CIAMPA, 1987/2005, p. 162).  

As personagens existem como possibilidades de poder-vir-a-ser, como projetos. 

Podem se efetivar (quando, então, surge/se consolida uma nova personagem) ou não (nesse 

caso, continuam no campo das possibilidades), mas de qualquer forma, revelam o caráter de 

metamorfose constante, sempre em movimento, da identidade (CIAMPA, 1987/2005; LIMA, 

2010; 2012; 2014; LIMA; CIAMPA, 2012).  

Essas personagens também representam a expressão das atividades do ser no mundo. 

A manifestação do ser é sempre uma atividade, assim sendo, “qualquer predicação é 

predicação de uma atividade anterior, genericamente, de uma presentificação do ser” 

(CIAMPA, 1987/2005, p. 138). Dito de outro modo, são sujeitos que se fazem verbo: fulana 

desfila, cicrana dança, fulano pinta, e por aí vai. O indivíduo, assim, não é mais algo, mas sim 

o que ele faz (CIAMPA, 1987/2005). Todavia, na linguagem do dia a dia é difícil falar do ser 

como atividade, e isso leva ao uso das proposições substantivas em seu lugar, como no 

exemplo que Ciampa (1987/2005) usa para explicitar isso, “Severino é lavrador” ao invés de 

“Severino lavra a terra”.  

Isso pode criar a ilusão de que os indivíduos poderiam ser dotados de uma substância e 

que essa se expressaria através deles. Essa internalização do que é predicado coisifica a 

atividade sobre a forma de uma personagem que subsistirá independentemente da atividade 

engendrada e que deveria sustentá-la. “Severino é lavrador mas já não lavra” (CIAMPA. 

1987/2005, p. 138). Essas formas de predicação que a identidade vai adotando podem ser bem 

expressadas pela forma personagem, uma vez que, tal qual a forma mercadoria, vai se 

modificando e a personagem passa a apresentar-se como um objeto fantasmagórico e 

misterioso, enfim, como um fetiche (CIAMPA, 1987/2005). Uma passagem do autor elucida 

isso com maior clareza: 

 

A personagem Severino-lavrador subsiste independente da atividade que a 

engendrou; torna-se algo com poder sobre o indivíduo, mantendo e reproduzindo sua 

identidade, mesmo que ele esteja envolvido em outra atividade. O indivíduo deixa 

de ser verbo para se tornar substantivo; ou melhor, na realidade continua verbo, mas 

o verbo substantiva-se... (CIAMPA, 1987/2005, p. 144-5). 

 

Isso leva ao ponto do que Ciampa (1987/2005) chamou de fetichismo da personagem, 
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que explica como é quase impossível, para o sujeito que é verbo que se substantiva, atingir 

uma condição de ser-para-si, ou seja, buscar uma condição de autodeterminação (que não é 

uma ilusão de que não existem determinações exteriores, mas sim, das possibilidades de 

transformação dessas determinações), uma vez que todas as mudanças sofridas pelo sujeito 

estão sob o domínio dessas personagens, impedindo transformações efetivas (saltos 

qualitativos, efetivamente, não se dão).  

O sujeito fica preso em uma condição de má infinidade (as contradições não se 

resolvem como superação, apenas são re-postas num infindável círculo que tende a zero – a 

“morte”). O fetichismo da personagem também demonstra como é ocultada a natureza da 

identidade – como metamorfose humana –, criando, finalmente, o que Ciampa (1987/2005) 

denominou de “identidade-mito, o mundo da mesmice (da não mesmidade) e da má infinidade 

(a não superação das contradições)” (p. 151).  

O fetichismo da personagem leva a aparência de não-metamorfose, reduzindo as várias 

personagens da identidade e impedindo o jogo e as negociações das diferentes personagens 

que são vividas pelos sujeitos com outros sujeitos (LIMA, 2010). Essa aparência de não 

transformação é trabalho da re-posição que acaba sustentando a mesmice, a identidade 

pressuposta que é continuamente reposta sob uma aparência de inalterabilidade (CIAMPA, 

1987/2005; LIMA, 2010).  

Isso denuncia o caráter produtivo da identidade (produção como mercadoria), e tal 

como ocorre com as mercadorias, a personagem fetichizada acaba por ser reforçada em seu 

comparecimento pela forma de valor social, o que leva os indivíduos a serem forçados a se 

reproduzirem como réplicas de si mesmos, de modo a preservar interesses e conveniências 

que são, no fim das contas, os do capital – em detrimento do ser humano, já que este continua 

a permanecer como um ator preso à mesmice imposta (CIAMPA, 1987/2005; LIMA, 2010). 

Ao movimento da mesmice, contrasta-se o da mesmidade, a possibilidade de tornar-se 

outro, a alterização – termo que expressa a ideia de um salto qualitativo, uma mudança 

significativa resultante do acúmulo de uma série de pequenas e invisíveis mudanças 

quantitativas, graduais e não radicais (CIAMPA, 1987/2005; LIMA, 2010). Esse movimento 

de caráter emancipatório da identidade não coloca a mesmice como um problema a ser 

superado, necessariamente, uma vez que, tal qual assinala Georg Mead (MORRIS, 2010), é na 

articulação entre socialização e individuação que a constituição do Eu deve ser pautada. A 

reposição, então, pode expressar as necessidades do sujeito e sua forma de lidar com o 

mundo, a tal ponto que sirva como base para lidar com a alteridade (LIMA, 2010). 

Todavia, nem sempre o processo de reposição de identidade expressa alienação e 



28 
 

heteronomia. Almeida (2005) elucida que pode ser resultante de uma expressão afetiva do ser, 

uma atitude positiva perante a vida, enfim, de uma satisfação para com um modo específico 

de vida que seja considerado digno de manter e válido. O autor demonstra como alguns 

sujeitos, frente a dificuldades passadas na vida, como por exemplo, perda de entes queridos, 

doenças, deficiências adquiridas, etc, demonstram certa altivez ao reafirmarem seus 

propósitos de existência digna e autônoma, ainda que existam esses problemas que os afetam.  

 

O que se preconiza, então, é que os indivíduos não se transformem em prisioneiros 

do que estão sendo ou têm sido, de seus papéis ou das situações que vivenciam. A 

vivência prazerosa não pode ser feita à custa da procura incessante e alienada da 

imutabilidade e nem se transformar numa obsessão e numa luta a todo custo contra a 

mudança de si, dos outros, das relações e das situações e, principalmente, à revelia 

dos outros. Os papéis desempenhados não podem ser tratados como uma realidade 

absoluta da pessoa. Ao contrário, admitida a identidade como metamorfose, os seres 

humanos devem ser considerados do ponto de vista de sua potência, seres capazes de 

ultrapassar limites [...] (ALMEIDA, 2005, p. 92). 

  

Ao analisar isso, Lima (2010) assinala a explicitação do imperativo ético dessa 

concepção de identidade, a saber, a de que não existe um a priori para as formas de vida, ou 

seja, cada biografia deverá adquirir uma história que, sendo única, possa ser identificada tanto 

como uma singularidade – dotada de direitos individuais – quanto como uma universalidade, 

expressando, assim, uma coletividade. Ao considerar que a identidade se forma – dentro de 

uma sociedade exploradora e desigual – sempre com base na pressuposição, na reposição e na 

alterização, a expressão de que identidade é metamorfose revela-se como luta pela 

emancipação. 

Para Lima (2010), o processo de socialização e individualização da identidade pode 

ser compreendido como sendo algo passível de observação na história da espécie e, nesse 

sentido, em sua forma política, também se liga às formas de reconhecimento mútuo, 

necessárias para a constituição das personagens. A identidade se concretiza tendo por base um 

processo de significações estabelecidas com outros indivíduos no jogo do reconhecimento. 

“Isso nos leva a admitir que se identidade se manifesta a partir de uma pluralidade de 

personagens ou se ela se torna reduzida a uma personagem fetichizada, ainda assim é pela 

relação de reconhecimento que ela se mantém estruturada” (p. 167). 

Ao articular conceitos analíticos em torno das discussões de Ciampa (1987/2005) 

sobre políticas de identidade e identidades políticas com os estudos que Almeida (2005) 

realizou sobre anamorfose (figuras sob perspectiva deformadas), Lima (2010) levanta a 

hipótese de como o potencial da anamorfose – como sendo capaz de expressar o sofrimento 

de indeterminação, denunciando, assim, as contradições sociais – é neutralizado na atualidade, 

e a razão disso se deve a um tipo de “um reconhecimento perverso que reduziria as 
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identidades a personagens fetichizadas, que representariam o que Ciampa havia denominado 

identidade-mito” (LIMA, 2010, p. 206).  

Ciampa (1987/2005), por intermédio da narrativa de Severina, e Lima (2010), através 

das narrativas de Ana, Gabriel e Francisco, puderam desvelar muitos desses processos de 

constituição e formação da identidade e de formas de reconhecimento, o que permitiu 

denunciar uma série de relações danosas e perversas a que os sujeitos podem ser (e de fato, 

muitas vezes, o são) submetidos em nossa sociedade sob os ditames do mercado a serviço do 

capital. Também mostraram formas de luta por reconhecimento e emancipação dos sujeitos 

frente as adversidades e demais situações relatadas em suas histórias. Dito isso, passaremos a 

apresentação do pano de fundo dessa pesquisa: a moda e a profissão de modelo. 
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3. O PANO DE FUNDO DA PESQUISA: A MODA E A PROFISSÃO DE MODELO  

 

- Mas que quer dizer “efêmera”? – repetiu o principezinho [...]. 

- Quer dizer “ameaçada de desaparecer brevemente”. 

- Minha flor está ameaçada de desaparecer brevemente? 

- Sem dúvida. 

“Minha flor é efêmera”, pensou o pequeno príncipe,  

“e não tem mais que quatro espinhos para defender-se do mundo! E eu a deixei 

sozinha!” 

 Saint-Exupéry 

 

No vestuário, suas coleções e desfiles; nos cosméticos, cortes de cabelo, de barba, nos 

estilos, tendências, expressões e linguagem; na música, nos filmes, nos programas de 

televisão, rádio, revista e internet; na história, cultura, política, economia e indústria. Ao se 

pensar na moda, pode-se perceber, sem muito esforço, a grande influência que esta tem na 

contemporaneidade, atravessando, de ponta a ponta, as sociedades capitalistas estruturadas 

pela sedução e pelo efêmero – a própria lógica da moda –, engajadas e engajando-se cada vez 

mais na trilha do consumo e da comunicação de massa (LIPOVETSKY, 2009).  

Não por acaso, Lipovetsky (2009) afirma em seu livro Império do Efêmero que “a 

moda está nos comandos de nossas sociedades” (p. 13) e “a sedução e o efêmero tornaram-se, 

em menos de meio século, os princípios organizadores da vida coletiva moderna” (p. 13). Para 

ele, na história da moda, teriam sido “os valores e as significações modernas, dignificando em 

particular o Novo e a expressão da individualidade humana, que tornaram possíveis o 

nascimento e o estabelecimento do sistema da moda da Idade Média tardia” (p. 11-2). De 

forma que ela não pode ser considerada um enfeite estético ou um acessório decorativo no 

seio da vida coletiva, mas sim, “sua pedra angular” (p. 13). 

Para Lipovetsky (2009), estando no ápice de seu poder, a moda remodela a sociedade a 

própria imagem, sendo assim, hegemônica. Isso não significa dizer que estariam 

desaparecendo os interesses particulares ou as lutas e reivindicações dos indivíduos. Ela não 

os faz desaparecer, mas sim, os torna mais maleáveis e negociáveis (LIPOVETSKY, 2009). A 

moda expressaria, então, com maior concretude e visibilidade, uma realidade dialética e 

dinâmica da sociedade, constituída por interconexões, mas também, por diversos conflitos 

entre os indivíduos, abrangendo uma multiplicidade de diferentes formações sociais entre os 

sujeitos e os grupos e/ou classes (MORÃO, 2008). 

Dada a complexidade do tema e a centralidade da moda nas sociedades capitalistas 

contemporâneas, é de se pensar que esta seja objeto privilegiado de pesquisas e estudos 

teóricos, todavia, as buscas de literatura sobre a moda que foram realizadas ao longo do 

desenvolvimento dessa dissertação puderam possibilitar a constatação de duas coisas, de 
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imediato: a primeira é que embora o número de trabalhos acadêmicos sobre o assunto tenha 

aumentado, sobretudo a partir de meados das décadas de 1990 e 2000, a produção científica 

ainda é significativamente reduzida, o que gerou certo estranhamento, haja visto que o Brasil 

possui mais de 150 cursos de graduação sobre moda (YAMANE, 2014), a maior estatística 

mundial. 

Autores como Lipovetsky (2009), Libardi (2004), Vicente (2009), Godart (2010), 

Calanca (2011), Oliveira (2013), Scopinho (2014), Yamane (2014), para citar alguns, já 

assinalaram a questão – ainda que, à exceção de Godart (2010) e Calanca (2011), esses 

estudos não tivessem tal carência como objeto específico de análise. Essa escassez é ainda 

maior dentro do campo da Psicologia, e mesmo que não constitua o objetivo deste trabalho 

discutir tais limitações, a questão é relevante o bastante para trazer isso à tona, até mesmo 

para demonstrar a necessidade que se tem de mais pesquisas na área serem desenvolvidas, 

bem como novos conhecimentos sobre o assunto serem produzidos dentro do contexto 

acadêmico. 

A segunda constatação foi a frequência relativamente alta com que, na literatura que 

tem como objeto privilegiado, a moda, seja sob o ponto de vista econômico, sociológico ou 

histórico, os autores iniciam as discussões queixando-se e sinalizando essa falta de pesquisas 

sobre o assunto. No geral, haveria um certo “desprezo”, por parte da comunidade científica, 

para com a moda, que seria considerada por estes como sendo superficial ou então reduzida à 

mera representação/expressão de uma manipulação social que objetiva o sustento do consumo 

de modo artificial (GODART, 2010). Para Lipovetsky (2009), a moda havia se tornado, dentro 

da comunidade científica, um problema “esvaziado de paixões e de desafios teóricos, um 

pseudoproblema cujas respostas e razões são conhecidas previamente” (p. 10).  

Godart (2010) considera que a dificuldade desta se impor como um tema de pesquisa 

se deve a sua complexidade, a sua falta de dados nas indústrias criativas, de modo geral, e a 

ambiguidade acerca da própria definição de moda que, segundo ele, poderia ser definida de 

duas maneiras diferentes: 1) como a indústria do vestuário e do luxo (acrescenta-se, aqui, os 

cosméticos), ressaltando-se amplamente a esfera do “adorno”; 2) como um tipo de mudança 

social específica4, regular e não cumulativa.  

Na primeira definição, a) profissionais e empresas protagonizariam o desenvolvimento 

de carreiras e estratégias; e b) modas de consumo dos indivíduos, bem como de grupos ou 

classes sociais utilizariam os modos de vestir como meio para definir sua identidade. O 

                                                 
4 Simmel (2008) já discutia isso em 1904, no seu trabalho Filosofia da moda e outros escritos. 
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adorno não incluiria somente roupas, mas também os ornamentos que são associados a elas, 

como por exemplo, as joias, as tatuagens, a maquilagem e demais acessórios. Dessa forma, o 

adorno “pode existir fora do âmbito da moda na qualidade de indústria” (GODART, 2010, p. 

10).  

A segunda definição aludiria que a moda, para além do vestuário, se manifestaria em 

diversos domínios da vida social, sendo c) regular por reproduzir-se a intervalos que são 

constantes e frequentemente curtos (quase sempre, de fato). Um exemplo claro disso está na 

moda do vestuário, com suas coleções de primavera/verão e outono/inverno; d) uma mudança 

que não é cumulativa porque “não acrescenta novos elementos às mudanças passadas: ela os 

substitui” (GODART, 2010, p. 11), diferentemente do que ocorre nos campos científicos e 

tecnológicos, principalmente, mas até mesmo nos artísticos.  

Godart (2010) se vale das explicações de Kuhn (2013) para esclarecer como as 

descobertas científicas sempre são construídas a partir de trabalhos anteriores, contestando-os, 

incorporando-os e integrando-os. O mesmo acontece com as inovações tecnológicas, cujos 

avanços ocorrem ao se estabelecerem conexões (do tipo inédita) com um mundo social que 

não estava anteriormente conectado a elas. Já no campo das artes, os movimentos artísticos se 

desenvolvem a partir de formas anteriores, pré-existentes – portanto, nunca são 

completamente novos. Por fim, é interessante notar como a moda como mudança se produz 

até mesmo na atribuição de nomes, por parte dos pais, aos recém-nascidos. 

Com o que foi dito anteriormente, o leitor provavelmente notará uma ligação entre 

essas definições, e, de fato, há. Nas palavras de Godart (2010),  

 

Essas duas concepções da moda estão ligadas porque a moda, como indústria, 

produz estilos que são caracterizados por mudanças regulares e não cumulativas. 

Não obstante, vemos realmente que alguns aspectos da moda a ultrapassam no que 

se refere à indústria, como no caso da adoção de certo tipo de pilosidade facial entre 

os homens, e que alguns aspectos da indústria da moda não estão diretamente 

ligados à problemática da mudança regular não cumulativa, como no caso das 

técnicas de produção dos têxteis. (p. 12). 

 

Para Calanca (2011), trata-se de um termo que, em sua multiplicidade de contextos 

possíveis de serem empregados, traz em todos eles, elementos de uma temporalidade 

dicotômica entre o “’velho’ e o ‘novo’, entre o presente e o passado, entre imobilidade e 

mobilidade. É a experiência das aparências que pressupõe ‘objetos’ nos quais se manifestar; é 

função e conteúdo estético”. (p. 11). Nesse sentido, como forma específica da mudança social, 

a moda não tem conteúdo próprio/específico e não está ligada a um objeto determinado 

(LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011), mas sim, atua como “um dispositivo social 

caracterizado por uma temporalidade particularmente breve, por reviravoltas mais ou menos 
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fantasiosas, podendo, por isso, afetar esferas muito diversas da vida coletiva” (LIPOVETSKY, 

2009, p. 25). 

De um modo mais específico, a moda pode ser compreendida como um fenômeno 

social caracterizado por uma mudança cíclica, regular e não cumulativa que se manifesta em 

diversos domínios da vida social, como nos costumes e hábitos, nas escolhas e nos gostos, 

sendo tais transformações, coletivamente validadas (GODART, 2010; CALANCA, 2011; 

LIPOVETSKY, 2009). 

Etimologicamente, a palavra “moda” vem do latim modus, que pode significar 

“modo”, “maneira de fazer” (CALANCA, 2011; GODART, 2010) – que compartilha, nesse 

caso, o mesmo sentido do termo inglês fashion, derivado do francês façon, e que significa 

“feitio” (GODART, 2010) – e entrou no vocabulário italiano por volta do século XVII, 

emprestada do francês mode (CALANCA, 2011). A autora explica que nesse período, na 

Itália, o uso da palavra era amplo, se referindo ao aspecto de mutabilidade e de busca da 

elegância – por parte de uma camada/classe privilegiada, é importante salientar –, por 

exemplo, nas convenções sociais, nos modos de pensar, de agir e de escrever, nas roupas e nos 

objetos de decoração.  

Na França do mesmo século, o termo designaria “um conjunto de atividades humanas, 

comunicantes e conexas entre si, cujo elemento aglutinante é sempre representado pelo 

proteiforme” (CALANCA, 2011, p. 14). Nesta França dos reis Luís XIII e XIV (entre 1610 e 

1714), a palavra “moda” já trazia dois elementos marcantes: 1) os hábitos, estilos de vida, as 

técnicas e usos consolidados; e 2) “tudo o que se transforma no tempo” (p. 14).  

Com isso, fica claro que o conceito não remente única e exclusivamente às roupas e 

aos conjuntos ornamentados combinantes entre si, mas sim, estendendo-se “a todos os meios 

de expressão e de transformação do homem” (CALANCA, 2011, p. 14). O que viria em 

primeiro lugar na moda, então, não seria a ideia de mudança histórica permanente, mas sim a 

“diversidade de práticas e das representações, das maneiras ou formas de fazer e de ver. 

Compreender a moda implica, por conseguinte, compreender a mudança social” (GODART, 

2010, p. 30). 

E dentre todos os âmbitos da vida coletiva onde o modo de proceder da moda atua e se 

impõe, o do vestuário é, sem dúvida, aquele onde isso se exprime com maior clareza 

(LIPOVETSKY, 2009; GODART, 2010; CALANCA, 2011; PUELLES, 2014; BRANDÃO, 

2015; MARCELO, 2016). Nas palavras de Lipovetsky (2009): 

 

A história do vestuário é com certeza a referência privilegiada de tal problemática. É 

antes de tudo à luz das metamorfoses dos estilos e dos ritmos precipitados da 
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mudança no vestir que se impõe essa concepção histórica da moda. A esfera do 

parecer é aquela em que a moda se exerceu com mais rumor e radicalidade, aquela 

que, durante séculos, representou a manifestação mais pura da organização do 

efêmero. (p. 25). 

  

E embora a moda e o parecer/a aparência sejam dois fatos sociais com uma forte 

ligação entre si, não são a mesma coisa. Godart (2010) explica essa diferença ao demonstrar 

que enquanto há um aspecto de mudança permanente caracterizando a moda, por um lado, 

pelo outro, o parecer, ou seja, a aparência é relativamente estável, pois “ela, em parte, está 

inscrita no corpo, como nos traços do rosto ou na estatura” (p. 35). Ainda assim, obviamente, 

a aparência pode ser modificada (por exemplo, através do uso dos adornos), e tanto visões 

idealizadas dos corpos quanto os próprios corpos podem estar à mercê dos movimentos e do 

dinamismo da moda. No caso do adorno, este permite uma exibição mútua por parte dos 

indivíduos que, por conta disso, ligam-se uns aos outros através dessas considerações estéticas 

(Godart, 2010). Além disso, afirma o autor, ele é uma parte “artificial” da aparência. Trata-se 

“de uma manipulação dos sinais relativos aos vestuários ou aos cosméticos, que visam 

veicular uma determinada impressão” (p. 35). 

Calanca (2011) elucida o porquê de grande parte dos estudos relativos à moda (e ao 

costume) terem como objeto central e/ou ponto de partida para suas investigações, o vestuário 

e as questões relativas ao corpo. Segundo a autora: 

 

No vestuário são visíveis, de forma unitária, os traços mais significativos da 

temática. (...) Como objeto de pesquisa, de fato, a indumentária é um fenômeno 

completo porque, além de propiciar um discurso histórico, econômico, etnológico e 

tecnológico, também tem valência de linguagem, na acepção de sistema de 

comunicação, isto é, um sistema de signos por meio do qual os seres humanos 

delineiam a sua posição no mundo e a sua relação com ele. Nessa perspectiva, pode-

se afirmar que o vestir funciona como uma ‘sintaxe’, ou seja, como um sistema de 

regras mais ou menos constante. A direção na qual se desdobra tal sistema normativo 

é dupla: de um lado, em relação às roupas tradicionais; do outro, em relação às 

roupas da moda. São as regras que permitem à roupa e, de modo mais geral, ao 

revestimento do corpo assumir um significado social codificado no tempo pelo 

costume, pela tradição, ou um significado social estabelecido pelo sistema da moda. 

(p. 16). 

  

A vestimenta, então, assinala a existência de uma ligação entre indivíduo e sociedade. 

Esse entrelaçamento entre os elementos das esferas individual e social, segundo Calanca 

(2011), torna-se evidente através do corpo que, uma vez revestido, torna-se significante. Essa 

significação do corpo, ou seja, da pessoa, leva a autora a afirmar que “o ato de vestir 

‘transforma’ o corpo” (p. 17), transformação essa que se estende a múltiplos significados, 

desde o estético até o psicológico, não se limitando, portanto, unicamente ao sentido biológico 

ou fisiológico. Nesse sentido, como dizem Lipovetsky (2009) e Calanca (2011), não existe um 

“corpo nu”, ou seja, um corpo humano que seja construído fora das relações de poder que 
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estão presentes na sociedade. 

A roupa não diz respeito apenas ao corpo, mas sim, à pessoa inteira e todas as relações 

do homem com seu corpo e do corpo com a sociedade (CALANCA, 2011). Por intermédio 

delas e dos modos de vestir, o sujeito exprime, total ou parcialmente, gostos, seu 

temperamento em dado momento, hábitos e formas de pensar. Calanca (2011) sugere, a título 

de exemplificação, uma cena em que uma pessoa desconhecida, que nunca fora vista antes 

pelos presentes, adentra um ambiente qualquer e, antes que ela tenha pronunciado uma 

palavra sequer, a forma como se veste já disse algo de sua condição e de seu estado de espírito 

para aqueles que a observavam.  

Uma outra cena trazida por Calanca (2011), extraída do romance O amante, de 

Marguerite Duras, ilustra bem a capacidade que a vestimenta tem para expor o corpo a uma 

metamorfose, alterando-o com relação ao dado puramente biológico. Nela, uma jovem 

excessivamente magra experimenta um chapéu masculino em uma loja. Ela o faz apenas por 

diversão, mas ao olhar-se no espelho com ele sobre a cabeça, a percepção de sua própria 

condição física (que lhe desagradava) transformou-se em outra coisa, deixando de ser algo 

feio ou “grosseiro” e tornando-se desejado. A garota passa a usá-lo sempre, pois aos seus 

olhos, aquele chapéu, sozinho, era capaz de transformá-la completamente. 

 

O chapéu é uma escolha do espírito, da alma, podemos dizer, um sinal desejado, 

ainda que de início tenha sido experimentado por acaso, por brincadeira. O prazer, 

porém, leva a garota a fazer do chapéu um companheiro inseparável, um símbolo da 

sua transformação em algo diferente daquilo que ela sentia ser antes. Com aquele 

chapéu ela caminha na direção de uma nova identidade. Nesse sentido, pode-se dizer 

que a jovem, com aquele chapéu, sente-se exposta ao olhar dos outros, um olhar que 

a torna imediatamente uma outra também para ela mesma, como se olhasse para si 

mesma de fora, como se aquele chapéu lhe abrisse o corpo e a expusesse a uma 

metamorfose. (CALANCA, 2011, p. 18). 

 

O prazer nas roupas não está unicamente no vestir, mas também em ser visto 

(CALANCA, 2011; LIPOVETSKY, 2009). Usando a cena acima como metáfora desta união 

que se dá entre signos e sentidos, Calanca (2011) demonstra como essa fusão sempre tende a 

induzir à prática do revestimento do corpo.  

A roupa expõe o corpo a uma transformação constante, estruturando em signos, isto 

é, em cultura, aquilo que o mundo natural possui apenas potencialmente. Ainda que 

não pensemos nisso, quando nos vestimos, trabalhamos sobre a natureza. A roupa, 

portanto, pode ser definida como a forma do corpo revestido e, a partir dessa 

definição, a moda, por sua vez, pode ser definida como uma linguagem do corpo. 

(CALANCA, 2011, p. 19). 

  

Isso vai ao encontro das considerações que Godart (2010) faz sobre a função dos 

objetos do vestuário (incluindo joias e acessórios) e a transcendência dos mesmos dentro da 

estrutura da moda. Para este autor, assim como para Baudrillard (2012), no momento de sua 
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produção, os objetos são instantaneamente imbuídos de um significado que transcende sua 

função e tornam-se independentes das simples utilidades funcionais ou de alguma necessidade 

física a ser satisfeita. A moda só existiria por conta disso, sendo um luxo por definição, e 

também, onde se pode encontrar suas origens. O luxo, por sua vez, afirma Godart (2010), é a 

primeira expressão do capitalismo, e a razão disso é porque ele gera a moda. 

E é justamente sobre a origem da moda e um resumo de seu desenvolvimento histórico 

que será apresentado a seguir. 

 

3.1 Sobre a moda 

 

A moda surgiu na Europa por volta da segunda metade do século XIV (LIPOVETSKY, 

2009; GODART, 2010; CALANCA, 2011), provavelmente nas cortes de Borgonha ou Itália 

(GODART, 2010), embora Beduschi (2013) sugira que tenha sido um pouco mais tarde, no 

século XV. Godart (2010) relata que alguns pesquisadores cogitam que tenha sido entre os 

séculos XV, XVI, ou até mesmo em meados de 1700. Outros autores como Libardi (2004) 

localizam o surgimento da moda em Paris, na França.  

Entretanto, parece ser um consenso, o fato de que tal nascimento tenha ocorrido em 

meio a uma burguesia europeia ascendente que, através de suas vestimentas e acessórios 

luxuosos, expressava seu crescente poder político, econômico e social – o que forçava a 

aristocracia a responder de forma similar. O início da moda, portanto, está “vinculado às 

elites, a burguesia e a aristocracia, e a imensa maioria da população está excluída dessa 

transformação” (GODART, 2010, p. 23). 

 

Só a partir do final da Idade Média é possível reconhecer a ordem própria da moda, 

a moda como sistema, com suas metamorfoses incessantes, seus movimentos 

bruscos, suas extravagâncias. A renovação das formas se torna um valor mundano, a 

fantasia exibe seus artifícios e seus exageros na alta sociedade, a inconstância em 

matéria de formas e ornamentações já não é exceção mas regra permanente: a moda 

nasceu. (LIPOVETSKY, 2009, p. 24). 

 

O marco que “oficializa” este nascimento da moda na Europa ocidental foi o 

surgimento de um tipo de vestimenta radicalmente nova, onde eram distinguidos, claramente, 

os sexos de quem as vestisse: para os homens, um gibão (uma espécie de casaco curto e 

estreito) e um tipo de meia-calça aderente que delineava o contorno das pernas – na prática, 

tratava-se de dois tubos de tecido, aderentes como uma malha, que iam até a virilha e eram 

ligados ao jaleco por meio de cadarços, fitas e alfinetes; e para as mulheres, um vestido que 

alonga o corpo através de uma cauda, é mais apertado e decotado, revelando o corpo, 
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ressaltando os seios, o quadril e acentuando o ventre (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 

2011; BEDUSCHI, 2013).  

No que diz respeito aos modos de vestir, o abandono de uma forma de vestimenta 

uniforme para ambos os sexos em detrimento de uma nova que realça a distinção entre eles 

foi algo revolucionário (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011; BEDUSCHI, 2013), 

constituindo “o mais importante fenômeno de uma nova concepção de costume no Ocidente” 

(CALANCA, 2011, p. 51). Até então, o que tinha sido usado durante séculos, quase sem 

modificações, fora uma espécie de “camisolão”, amplo, longo e pragueado (LIPOVETSKY, 

2009; CALANCA, 2011), sem a manifestação de características geográficas e/ou sociais 

particularmente definidas (CALANCA, 2011).  

E embora não se saiba exatamente onde estas novas indumentárias apareceram pela 

primeira vez, Lipovetsky (2009) e Calanca (2011) afirmam ter sido notória a velocidade com 

que, entre 1340 e 1350, elas se difundiram por toda a Europa ocidental, assumindo, a partir 

daquele momento, um ritmo cada vez mais frequente nas variações do modo de se vestir. Foi 

um fenômeno de longa duração, evidentemente, já que as mudanças nas formas do vestir só 

passaram a ser mensais, semanais e quase que diárias, por volta do século XVIII, quando se 

pode falar, então, de um verdadeiro “império da moda” (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 

2011).   

Um questionamento bastante válido nesse ponto seria: mas por que apenas no ocidente 

e somente por volta dos séculos XIV e XV? Lipovetsky (2009) inicia a primeira parte de seu 

livro assim: “A moda não pertence a todas as épocas nem a todas as civilizações” (p. 24). Isso 

se deve, segundo o autor, ao fato dela ser um processo excepcional que está inseparavelmente 

vinculado ao nascimento e desenvolvimento do mundo moderno ocidental. Mesmo que tenha 

havido diferentes tipos de vestimentas, acessórios e ornamentos em diversas sociedades e 

civilizações ao longo da história – e isso pode ser observado no estudo de Beduschi (2013) 

sobre a história da modelagem do vestuário –, estes permanecem fixados pela tradição, 

regidos por normas, regras e costumes que iam de geração em geração sem grandes alterações 

(LIPOVETSKY, 2009; GODART, 2010; CALANCA, 2011). 

Por exemplo, no Egito antigo, uma toga/túnica era comum a ambos os sexos e ficou 

praticamente inalterada por aproximadamente quinze séculos, enquanto que na Grécia e em 

Roma, algumas vestimentas permaneceram essencialmente as mesmas, com pouquíssimas 

variações, desde a antiguidade até meados dos séculos V ou VI (LIPOVETSKY, 2009). Na 

Índia, China e nas sociedades orientais de modo geral, a mudança contínua das indumentárias 

– uma das características determinantes da moda como sistema – não existia. Os mesmos 



38 
 

tipos de roupas e trajes como sapatos coloridos de seda, quimonos, entre outros, mantiveram-

se sem alterações por séculos (CALANCA, 2011; LIPOVETSKY, 2009). 

 

Considerar justa e indiscutível a herança dos antepassados e valorizar a 

imutabilidade das estruturas sociais impõe, em qualquer parte, como norma, a 

“estaticidade”, a repetição dos modelos do passado, a conservação dos modos de ser 

e de mostrar-se. Em tais concepções de mundo, pode-se dizer que a própria ideia de 

moda não tem sentido. Quando a formação social está voltada para as gestas dos 

antepassados, não pode existir a lógica da moda, visto que ela privilegia o presente e 

o novo, contrapondo-os ao modelo pelo qual tudo é legitimado por um passado 

imemorável. Para que haja o reino da moda, é necessária uma concepção do homem 

que lhe reconheça a capacidade de modificar as estruturas sociais e a autonomia em 

matéria de estética das aparências. (CALANCA, 2011, p. 25). 

 

Uma vez que a moda está intimamente ligada à modernidade, convém contextualizar, 

historicamente, quais foram os principais fatores que, a partir do século XI até o século XIV, 

alicerçaram as transformações que ocorreram na Europa Ocidental e possibilitaram a transição 

da Idade Média para a modernidade. Aliás, o termo “moderno”, de origem latina, segundo 

Calanca (2011), remonta ao século VI d.C. e não significa apenas “recente”, mas também (e 

principalmente), “novo” e “diferente”.  

Sua difusão, explica Calanca (2011), deu-se a partir do século XII, por conta do 

sucesso do movimento urbano, do progresso dos mercantes e da burguesia, bem como ao 

desenvolvimento técnico e aos avanços científicos que, ao criticarem a física aristotélica e 

tomista, contribuíram para o rompimento de uma concepção contínua do tempo – até então, a 

única considerada legítima –, favorecendo, assim, o surgimento de uma nova concepção 

temporal, descontínua e breve. Graças a isso, no século XIV, a burguesia e os mercantes 

começam a medir, de forma direta, o tempo, tanto do trabalho quanto das operações 

comerciais e bancárias (CALANCA, 2011).   

 

Se até aquele momento o tempo por excelência tinha sido o da salvação, o tempo do 

“céu”, começa a desenvolver-se uma corrente de pensamento que vai ao encontro da 

dimensão eterna por meio da realização terrena, ou seja, através do tempo da “terra”. 

Em relação a esse processo, Le Goff fala de um “tempo da Igreja” e de um “tempo 

do mercador”; o primeiro é simbolizado pelo sino que chama os fiéis, o segundo, 

pelo relógio, que se encontra na praça da cidade, diante do edifício de culto. Isso 

significa que começa a surgir uma nova concepção do tempo, laica e, sobretudo, 

perfeitamente mensurável, calculável, que organiza todas as atividades cotidianas. 

(CALANCA, 2011, p. 50). 

 

Esse movimento plurissecular que caracterizou a transição entre uma visão teocêntrica 

de mundo, típica do período medieval, até sua substituição por uma concepção 

antropocêntrica da realidade – que se consolidou na Renascença – foi marcado, entre outras 

coisas, pelo surgimento da questão da noção de subjetividade – que, por sua vez, levaria, 

alguns séculos depois, à crise dessa subjetividade, mediante a qual foi possível o surgimento 
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da Psicologia enquanto ciência (FIGUEIREDO; SANTI, 2008) –, da valorização da 

personalidade, da singularidade e dos desejos do indivíduo, e, por fim, da autonomia da 

pessoa (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). 

Fatores econômicos também foram determinantes para todo o processo transitório, 

apresentando-se entrelaçados aos demais fatores acima mencionados. De um modo geral, a 

partir do século XI, com o fim das invasões bárbaras e a instauração de certa estabilidade na 

sociedade da época, pode-se observar a revitalização das estradas, o desenvolvimento do 

comércio e o renascimento monetário, bem como uma revolução agrícola e técnica, o que 

resultou na expansão da economia (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). Ao mesmo 

tempo, o crescimento das cidades e o progresso da civilização material, além do 

enfraquecimento do poder monárquico, tiveram como consequência o aumento dos 

rendimentos senhoriais, o que elevava o nível de vida da aristocracia (LIPOVETSKY, 2009).  

Outros acontecimentos que foram relevantes incluem o crescimento da produção rural 

e um aumento significativo dos recursos advindos das relações de exploração do direito que a 

suserania tinha de convocar a vassalagem, o que possibilitou que se estabelecessem cortes 

principescas bastante ricas que viriam a ser “o solo nutriente da moda e de suas 

demonstrações de luxo” (LIPOVETSKY, 2009, p. 56). Nas cidades impulsionadas por essa 

cadeia de eventos, ocorre o estabelecimento das feiras e das feitorias distantes, o que culmina 

na intensificação das trocas comerciais, permitindo, por sua vez, que aparecessem novos 

núcleos que concentravam grandes fortunas financeiras (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 

2011).  

Por sua vez, os séculos XI e XII são marcados por uma revolução cultural onde ocorre 

a promoção dos valores cortesãos que, ao lado dos valores tradicionais como a coragem, a 

força e a honra, são acrescidas novas exigências como as “boas maneiras”, o requinte galante, 

as qualidades literárias, entre outras (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). “O cavaleiro 

torna-se literato e poeta, e o prazer pela bela linguagem e pelos objetos vistosos conquista os 

ambientes mundanos” (CALANCA, 2011, p. 75). Essa secularização do amor refletiu, 

principalmente na literatura, os novos conteúdos poéticos da lírica provençal, e teve como 

invenção mais original, aquela relativa aos discursos amorosos (CALANCA, 2011).  

Elementos como o culto ao amor, a celebração lírica da mulher amada e a sublimação 

do instinto sexual, para citar alguns, foram gradualmente determinando, na vida na corte, 

“uma transformação das relações entre os sexos e, mais especificamente, das maneiras de 

sedução” (p. 75). Lentamente, aquele heroísmo guerreiro vai sendo substituído por um 

heroísmo do tipo “lírico-sentimental”, onde vai se desenvolvendo uma espécie de código, por 
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intermédio do qual, seja em razão de simples divertimento ou de algum tipo de jogo, o senhor 

“vive ajoelhado aos pés da mulher amada” (p. 75).  

A partir do século XII, ganha força na mentalidade coletiva a legitimação, tanto do 

desejo quanto do amor profano, ambos como novos modos de ser e de fazer (CALANCA, 

2011). Nos séculos XII e XIII, por sua vez, ocorre uma sofisticação das práticas amorosas, do 

cortejo e da sedução, indo desde os olhares correspondidos até os presentes, e estendendo-se 

para as ocasiões do beijo e do ato sexual propriamente dito (CALANCA, 2011). De acordo 

com Lipovetsky (2009) e Calanca (2011), a moda pode ser considerada como um tipo de 

continuação dessa poética da sedução, onde o modo de vestir seria entendido como a extensão 

da estilização amorosa. 

 

O amor cortês está duplamente implicado na gênese da moda. Por um lado, 

considerando que o verdadeiro amor devia ser procurado fora do casamento, que o 

amor puro era extraconjugal, o amor cortês lançou o descrédito sobre a instituição 

matrimonial, legitimou a escolha livre do amante pela dama e favoreceu assim a 

autonomia do sentimento. O amor contribuiu nesse sentido para o processo de 

individualização dos seres, para a promoção do indivíduo mundano relativamente 

livre em seus gostos, afastado da norma antiga. (LIPOVETSKY, 2009, p. 74-5). 

 

Todos esses eventos anteriormente citados vão indicando movimentos de ruptura com 

os costumes e modos de vida tradicionais da Idade Média, o que se refletia nos aspectos mais 

comuns da vida cotidiana. Assim como nos ideais de amor livre, a ideia (e as práticas) de 

independência financeira e esse espírito de iniciativa vão se difundindo entre todas as classes 

sociais, desde as camadas populares até as classes dominantes (LIPOVETSKY, 2009; 

CALANCA, 2011), dessa forma, contribuindo para o ímpeto da valorização da liberdade, da 

autonomia da pessoa e da curiosidade pelo que é novo e pelo diferente. 

Esse embate entre o “antigo” e o “moderno” se deu, até o princípio do século XII, 

essencialmente nos terrenos literário, de modo mais restrito, e no cultural, de forma mais 

ampla (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011), quando então passa a se manifestar em 

outras esferas, como no vestuário, por exemplo, que transformou-se em um campo de 

confronto entre as gerações (LIPOVETSKY, 2009). Assim como na filosofia, na literatura e 

nas artes, a metamorfose das roupas e dos ornamentos se tornou o centro desses debates 

(CALANCA, 2011). Com isso, na primeira manifestação verdadeira da moda, pode-se 

observar esse embate “temporal” através das vestimentas dos jovens, que pela primeira vez, 

pareceram bem diferentes de seus pais, esteticamente falando (CALANCA, 2011). 

 

Se é verdade que no corpo vestido está em jogo também o modo pelo qual o homem 

está no mundo, como se relaciona com a realidade de seu tempo na dimensão 

concreta(...) [, então] no modo em que compreendo o meu tempo está em jogo 

também o comportamento existencial que assumo e os comportamentos que 
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colocarei em prática. A metamorfose das roupas, mais do que um fazer, é um modo 

de estar no mundo, de se relacionar com a realidade. A questão-problema da 

temporalidade, nessa perspectiva, não será única e exclusivamente assinalar uma 

dicotomia entre “velhas” e “novas” roupas, mas, sobretudo, ver o que implica a sua 

repercussão no plano das “leis e morais contra”. (CALANCA, 2011, p. 51). 

 

Nesse ponto da discussão já é possível apresentar dois fatores importantes que 

completam este breve panorama histórico-contextual que viabilizou o surgimento da moda. 

Estão intimamente ligados entre si, e correlacionados aos demais eventos apresentados até 

aqui. O primeiro deles se refere à burguesia abastada que passa a imitar as roupas, adornos e o 

luxo que eram característicos (e até então restritos) à nobreza e aristocracia; O segundo deles 

trata-se das tentativas de resistência contra cada um desses movimentos de ruptura do status 

quo, como a moral religiosa e as regras proibitivas, principalmente as leis suntuárias. 

Pois bem, a partir do século XIII, a burguesia abastada com suas grandes fortunas, um 

crescente poder econômico e, consequentemente, um aumento de seu poder político, passa a 

manifestar mais concretamente seus desejos de ascensão e reconhecimento, reconsiderando a 

“superioridade” aristocrática. O vestuário é o campo onde pode-se notar mais claramente esse 

intento de “privar a nobreza tanto dos emblemas de seu poder como de sua fortuna, até então 

ostentada sem nenhum comedimento” (CALANCA, 2011, p. 47). No final daquele século, era 

perceptível o aumento do número de pessoas que passaram a ter condições de adquirir e usar 

roupas sofisticadas e requintadas, o que ameaçava as barreiras existentes entre os grupos 

sociais (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). 

A tomada de poder político pela burguesia foi acompanhada e até mesmo precedida 

pela tomada do poder em relação ao vestuário (GODART, 2010), mas como já dito 

anteriormente, não aconteceu sem resistência por parte da aristocracia, sobretudo, pela 

implementação de uma série de leis ditas “suntuárias” (LIPOVETSKY, 2009; GODART, 

2010; CALANCA, 2011), que a partir do século XIII, difundiram-se pela Itália e pela Europa 

(CALANCA, 2011). Tratavam-se de regras que regulamentavam, enquadravam e limitavam – 

quase sempre em função da inclusão social, religiosa ou étnica dos indivíduos –, o uso das 

vestimentas e dos ornamentos, além dos alimentos e/ou bebidas, das festas, banquetes e até 

mesmo funerais (GODART, 2010; CALANCA, 2011).  

As leis suntuárias são importantes, histórica e analiticamente, para a compreensão da 

moda, por serem uma expressão social e legal da luta existente entre a aristocracia e a 

burguesia para “a dominação de novas sociedades capitalistas, já que democráticas, da Europa 

moderna” (GODART, 2010, p. 28). Elas refletem “a firme vontade de manter os consumos 

adequados às hierarquias da sociedade, limitando a mobilidade social (CALANCA, 2011, p. 
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46). Ainda assim, é interessante notar que a origem das leis suntuárias é antiga, e podem ser 

encontradas já com romanos e chineses. Segundo Godart (2010), no caso dessas leis 

suntuárias “tradicionais”, elas tinham como função, esclarecer algumas regras acerca das 

vestimentas e culinárias nas sociedades com acentuada imobilidade de classes, e 

permaneceram até a Idade Média.  

Calanca (2011), por sua vez, atenta para o fato de haver diferenças entre as leis do 

século XIV e as do século anterior. No século XIV, elas não se referiam apenas a caudas e 

guirlandas, mas a toda uma série de detalhamentos sobre modelos e objetos preciosos bastante 

sofisticados, botões, pérolas, colares, entre outros. Além disso, afirma a autora, 

diferentemente das normativas precedentes, caracterizadas pela recomendação da modéstia a 

todos os cidadãos e vetando os desperdícios, nos diversos éditos do século XIV há um 

elemento em comum: a “identificação daqueles que estão exonerados de tais restrições” (p. 

47). Já no século XV, uma característica curiosa das normas suntuárias foi o “acirramento da 

subdivisão da sociedade urbana em categorias: pode-se dizer que é o ‘triunfo’ do código das 

aparências” (CALANCA, 2011, p. 48). 

Godart (2010) afirma sobre as leis suntuárias “modernas” que surgiram na Europa com 

o capitalismo, que estas são defensivas. Não se tratam mais do enquadramento dos costumes, 

mas sim de limitar a mudança sob justificativas de ordem moral (quase sempre) ou 

econômica. Por exemplo, no primeiro caso, o enquadramento das práticas relativas ao 

vestuário seria para “defender os bons costumes”; enquanto que no segundo caso, visariam à 

redução das importações ao se proibir a aquisição de alguns produtos estrangeiros. Terminam 

por serem, em especial, formas de a aristocracia tentar reprimir a burguesia. Se mostraram 

bem ineficazes, e, para Godart (2010), isso ilustra bem até que ponto a dinâmica da moda é 

capaz de sobrepujar as instituições preexistentes.  

Simmel (2008) afirma que a moda permite a percepção de tensões centrais na vida 

social. Godart (2010) e Simmel (2008) concordam que ela é o resultado do embate entre a 

necessidade de diferenciação das classes superiores e de imitação pelas demais classes. 

Quando se analisa as condições e os eventos da sociedade em que ela surge, isso torna-se mais 

evidente. Nas palavras de Godart (2010): 

 

De um ponto de vista histórico, a moda emerge, portanto, do desmoronamento das 

estruturas sociais tradicionais e de seus âmbitos normativos, em particular os 

jurídicos, como no caso das leis suntuárias: a moda progride no espaço onde as 

tradições regridem. Sua dinâmica feita de imitação e diferenciação esclarece 

particularmente dois aspectos importantes da vida social. Em primeiro lugar, existem 

numerosos níveis de ação entre o indivíduo e a sociedade. É nesse espaço 

intermediário que a moda se manifesta. Ao escolher as roupas e acessórios, os 
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indivíduos reafirmam constantemente sua inclusão ou sua não inclusão em certos 

grupos sociais, culturais, religiosos, políticos ou ainda profissionais. Em segundo 

lugar, a moda é ‘relacional’. Cada indivíduo pode ter múltiplas identidades, que 

podem ser públicas ou privadas, formais ou informais e revelam-se quase sempre 

contraditórias. Essas identidades nunca são, todavia, puramente individuais, mas sim 

coletivas. A moda é uma produção e uma reprodução permanente do social. (p. 35-

6). 

 

3.2 Fases da moda: de seu nascimento aos dias atuais 

 

 Lipovetsky (2009) faz uma divisão didática da moda em três fases que será aqui 

adotada a fim de melhor organizar a forma como serão apresentadas e descritas, de modo 

bastante breve, as principais características do desenvolvimento do sistema moda ao longo do 

tempo. A primeira fase estende-se do século XIV ao XIX. Trata-se do estágio inaugural e 

artesanal da moda; a segunda fase, por sua vez, chamada de “Moda dos Cem anos”, vai da 

segunda metade do século XIX até a década de 1960; e por fim, a terceira fase tem seu início 

a partir dos anos 1950/60 até os dias atuais. 

 

3.2.1 Primeira fase (séculos XIV ao XIX) 

 

A primeira fase da moda, obviamente, inicia-se com seu nascimento, no século XIV. A 

vestimenta que diferencia os sexos, acentuando as características de cada um, como já foi 

visto anteriormente, difundiu-se rapidamente por uma Europa Ocidental que ia deixando a 

Idade Média para adentrar à modernidade. Esse período de transição consolida-se no século 

XV, com o Renascimento, ao longo do qual, a economia continuava em expansão, graças ao 

comércio, as trocas mercantis, a revitalização das estradas e ao crescimento das cidades. 

A manufatura têxtil, principal vetor da moda, experimenta uma profissionalização da 

produção dos tecidos através da concentração, nos centros urbanos, dos artesãos em 

corporações de ofícios (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011), o que gerou um dinamismo 

que pode acompanhar e abastecer as transformações de mentalidade e modos de vida (e 

consumo) da época. Cada corporação reunia artesãos cujas habilidades eram dirigidas para a 

manufatura de algum produto específico, por exemplo, uma corporação regulamentada era 

autorizada a produzir cintos, outra, chapéus, e assim por diante. 

Em meio a esse contexto de prosperidade econômica e um certo grau de estabilidade 

política, a alta sociedade ostenta um estilo de vida luxuoso onde a mudança, com o advento da 

moda, deixa de ser compreendida como um fenômeno raro, acidental, para tornar-se uma 

regra permanente constitutiva dos prazeres das elites. Todavia, se “a moda muda 
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incessantemente”, como afirma Lipovetsky (2009), “nem tudo nela muda” (p. 33). Em seus 

primórdios e durante os primeiros séculos, as modificações rápidas estiveram mais associadas 

aos ornamentos, acessórios e suas sutilezas do que com as estruturas das roupas em si, que em 

formas gerais, mantiveram-se muito mais estáveis e mudando menos frequentemente 

(LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011).  

O que não deixou de ser renovado incessantemente foram esses elementos mais 

superficiais, as bugigangas e os adornos, as fitas, rendas, os detalhes de formas e cores, entre 

outras coisas. E para Lipovetsky (2009) são justamente essas torrentes de pequenas diferenças 

que, de fato, fazem toda a moda, desclassificando ou classificando, de imediato, as pessoas 

que as adotam ou se mantem afastadas delas, e igualmente, tornando obsoletos, de imediato, 

aquilo que os tiver precedido. “Com a moda começa o poder social dos signos ínfimos, o 

espantoso dispositivo de distinção social conferido ao porte das novidades sutis” (p. 34).  

Se por um lado, as mudanças da moda foram moderadas, preservando a arquitetura 

dos conjuntos no vestuário, por outro, foi justamente por conta disso que as renovações 

puderam disparar em furores efervescentes (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). Ao 

tentar persegui-las, adotando-as tão logo fossem lançadas e descartando-as como obsoletas, 

prontamente, em favor da próxima novidade que já surgia, a aristocracia e a alta burguesia 

protagonizavam uma dinâmica de afirmação ostentativa pautada em movimentos de imitação 

e diferenciação (LIPOVETSKY, 2009; GODART, 2010; CALANCA, 2011). 

Godart (2010) considera a “afirmação” como sendo um dos princípios fundamentais 

da moda, por meio do qual, tanto os indivíduos quanto os grupos sociais imitam-se e 

diferenciam-se, valendo-se, para isso, do uso de sinais identitários através de vestuários ou 

outros elementos compatíveis (por exemplo, no consumo de alimentos ou bebidas de luxo). 

Mesmo com as leis suntuárias – que continuaram em vigor até meados do século XVIII –, a 

burguesia, ao ostentar suas riquezas, tenta manter sua presença viva (e se afirmar) perante a 

aristocracia. Nesse processo, a maioria da população ficou de fora, principalmente nos 

primeiros séculos. 

A partir do século XV, mas principalmente nos séculos XVI, XVII e XVIII, o estilo de 

vida luxuoso como expressão simbólica do desejo de distinguir-se daqueles considerados 

inferiores e afirmar sua posição social será intensificado na vida dentro da corte régia. O 

estabelecimento (em definitivo) das cortes nas grandes capitais europeias, afirma Calanca 

(2011), irá concentrar e encarnar nelas, o luxo e o desenvolvimento da moda nesse período. 

Para a nobreza, a aparência se torna essencial porque o luxo é um instrumento de afirmação 

social e política, o que esclarece o porquê de Lipovetsky (2009) falar em uma “ditadura da 
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moda”. Nas palavras de Calanca (2011): 

 

Manifestando as estruturas do poder por meio de seu esplendor, a corte serve como 

instrumento de domínio do rei em relação à nobreza, como expressão de 

magnificência em relação ao povo e, ao mesmo tempo, como sede privilegiada da 

barganha política, lugar de distribuição de favores e de formação das decisões.(...)Na 

magnificência da corte, a nobreza é submetida ao controle em uma vida de fausto e 

exageradamente dispendiosa, que obriga a aceitar tanto as pensões oferecidas pelo 

rei quanto à vontade dele (p. 103). 

 

Isso irá ultrapassar a esfera do vestuário, refletindo-se também na arquitetura. 

Palácios, embelezamento e reformas de edifícios suntuosos, por exemplo, no século XVI são 

os itens de maior peso no orçamento das famílias aristocráticas (CALANCA, 2011). Por outro 

lado, o advento das cortes nas capitais acaba produzindo mudanças consideráveis nas 

características das cidades, pois criam grandes possibilidades de enriquecimento através de 

um mercado de consumo gigantesco (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). Isso 

intensificava-se na medida em que novas modas foram surgindo, como foi o caso, por 

exemplo, com o açúcar, o chá, o chocolate, o café e o tabaco, que desde que apareceram, 

importados das colônias do Novo Mundo e outras regiões, difundiram-se rapidamente e 

passaram a ser consumidos e integrados aos hábitos alimentares e práticas sociais por toda a 

Europa.  

Pois bem, o principal modelo de corte é criado na França por Luís XIV, o “Rei Sol” 

(1638-1715), e foi imitado em toda Europa (CALANCA, 2011). Sob seu reinado, o país se 

consolida como potência central da Europa, tanto econômica e politicamente, quanto 

culturalmente (LIPOVETSKY, 2009; GODART, 2010; CALANCA, 2011). Ao reagrupar a 

nobreza na corte de Versalhes, é possível controlar os diferentes poderes locais, afirmando, 

assim, o poder do monarca (GODART, 2010).  

Isso também se refletiu na moda. Durante esse reinado, ocorreu uma grande 

centralização, inédita até então, das tendências indumentárias europeias – o que foi uma 

situação nova, já que, segundo Godart (2010), até aquele momento, haviam diferentes 

influências vindas de outras localidades, como dos Países Baixos, Espanha ou Inglaterra, e 

todas elas disputavam o favoritismo dos aristocratas e burgueses europeus. Ao centralizar a 

moda, foi possível que se coordenasse as tendências, que passaram então a ser definidas por 

um grupo central de produtores da moda, situados em um número limitado de “capitais da 

moda” (GODART, 2010). Em outras palavras, a despeito da multiplicidade das origens dos 

estilos e designs, eles acabam sendo escolhidos e produzidos por um número reduzido de 

casas de moda, que por sua vez, situam-se num número limitado de cidades, o que caracteriza 

o segundo princípio da moda: a convergência (GODART, 2010). 
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 No final do século XVII, através do nascimento da imprensa especializada, acontecem 

as primeiras experiências de fornecimento de informações periódicas sobre a moda, utilizando 

para tanto, edições que eram enriquecidas com os figurinos das indumentárias das várias 

estações (CALANCA, 2011). A partir disso, a informação sobre a moda vai se tornando cada 

vez mais importante, acompanhando o crescimento da própria demanda. Esse processo 

continuou no século XVIII, onde foram largamente difundidos vários almanaques ilustrados 

de moda, além de catálogos dedicados aos penteados (CALANCA, 2011).  

Para Calanca (2011), o jornalismo de moda foi uma novidade bastante interessante, 

por documentar a existência de uma abordagem nova da temática da moda, e é notável como, 

em poucos anos, as gravuras de moda tornaram-se um dos principais canais para se obter 

informações no setor. O que faz todo o sentido, se pensar que são mais econômicas e bem 

mais fáceis de se transportar do que os manequins usados até então. Com o aumento do 

número de oficinas de impressão, as gravuras puderam ser difundidas para além da esfera de 

poder da nobreza (CALANCA, 2011). 

 Uma das razões para o aumento da procura de informação especializa sobre moda de 

vestuário entre os séculos XVII e XVIII foi o ”boom” da produção têxtil europeia, 

principalmente com os seguintes produtos: tecidos de lã, de algodão e a seda (CALANCA, 

2011). Não se tratou de um aumento de produção visando apenas o comércio internacional, 

mas também, a um aumento contínuo da demanda interna, o que significa que “não se admite 

mais uma resposta automática do mercado à oferta de produção” (p. 122). Com isso pode-se 

inferir que: 1) as mudanças de gosto e os comportamentos sociais influiriam tanto no volume 

da produção quanto nos produtos e seu valor; e 2) “é o mundo de alguns ofícios urbanos 

ligados ao vestuário que promove novos gostos e cria novos hábitos” (p. 122). 

 Para ilustrar a demanda crescente no mercado ligado ao vestuário, no final do século 

XVII, 150 mil parisienses eram vestidos dos pés à cabeça, e no final do século seguinte, o 

número chegava a 800 mil (CALANCA, 2011). Dessa forma, todo um setor precisou se 

mobilizar para atender as novas exigências da economia, e nesse cenário, os profissionais que 

tiveram papéis de destaque foram os alfaiates, as costureiras, as lingères e as merchandes de 

modes. 

 Os alfaiates, basicamente homens, representam uma categoria profissional que foi 

fortalecida quando, por conta de uma decisão do governo régio, ainda no século XVI, que 

reuniu todos os ofícios envolvidos na confecção de roupas (masculinas e femininas) em uma 

única corporação (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). Em suas atividades vestiam 

ambos os sexos, e durante todo o século XVII, eram eles que dirigiam todas as etapas da 
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fabricação de um vestido. Em 1675, entretanto, a corporação das costureiras é reconhecida 

juridicamente pelo governo vigente, e conflitos a parte, foi uma data importante por marcar 

uma mudança em termos de economia, mas também de sociologia do vestuário, já que, a 

partir disso, houve a separação dos campos de ação masculino e feminino (LIPOVETSKY, 

2009; CALANCA, 2011). 

    As lingères ocupam uma posição intermediária entre os dois primeiros, e são 

comerciantes de roupas íntimas e de casa (lençóis, por exemplo). Nesse campo das confecções 

de peças íntimas, elas podem desempenhar as funções tanto de alfaiates quanto de costureiras. 

Já as merchandes de modes, embora já existissem como ofício desde o final do século XVII, 

somente um século depois adquiriram independência (até então, estavam vinculadas a outra 

corporação, a dos retroseiros). Sua atividade baseia-se no talento, e com elevadíssimo nível de 

especialização e qualificação, as colocam em uma zona intermediária entre as artesãs e o 

universo da clientela (CALANCA, 2011). São modistas e dirigem importantes empresas de 

confecção e de comércio. 

 Mademoiselle Bertin (1747-1813) foi uma das merchandes de modes mais 

importantes, tendo sido a fornecedora oficial da rainha e chamada por alguns como “Ministra 

da moda” (GODART, 2010; CALANCA, 2011). Foi Presidente da corporação instituída em 

1776, e sua loja, O Gran Mongol, devido ao luxo e elegância, tornou-se um dos grandes 

centros de encontro da nobreza. Como resultado, se comercializa produtos luxuosos a cifras 

elevadíssimas, por um lado, por outro, a exemplo do que acontecia com as demais 

merchandes de modes, vivia e dependia do crédito do Estado e da renda aristocrática 

(CALANCA, 2011). Vale destacar que o custo de um estilo de vida luxuoso nas cortes, 

frequentemente, levava muito nobres a contrair dívidas. 

 A atividade das merchandes de modes, como se pode notar, é criativa, inventiva e 

super qualificada e especializada, elevando a confecção do vestuário quase que ao nível de 

arte, o que, para Calanca (2011), representa o triunfo da aparência, logo, o triunfo da moda em 

si. Godart (2010), por sua vez, destaca na relação entre Bertin e a rainha Maria Antonieta 

(1755-1793), a emergência do embrião do que viria a ser o princípio da autonomia. Segundo o 

autor, antes dessa rainha, a moda estava a mercê das imposições e escolhas dos poderosos. 

Além disso, as tendências acabavam emergindo de dinâmicas externas as do ambiente da 

moda. Com Maria Antonieta, a moda torna-se um campo autônomo, se emancipando de tais 

imposições e passando, então, a obedecer suas próprias lógicas. 

 Ainda com relação a autonomização do campo da moda, Bertin protagonizou um 

padrão comportamental até então inexistente: ela tratava algumas damas da corte de igual para 
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igual, o que expressava claramente essa nova força que sua esfera de ação passou a deter. Nas 

palavras de Godart (2010): “A autonomização da moda permitiu o aparecimento de formas de 

expressão específicas a essa atividade e a emergência de uma dinâmica que lhe é própria” (p. 

70). E na figura de Bertin, é possível vislumbrar alguns traços do que, tempos depois, viria a 

ser o estilista.  

 Isso se refletiu também na crescente diferenciação entre o vestuário masculino e 

feminino. Se na época de Luis XIV as vestimentas masculinas eram até mais extravagantes do 

que as femininas, no final do século XVIII, por sua vez, o traje dos homens tornou-se sóbrio, 

passando a recusar mudanças bruscas, focando-se, então, apenas em certos detalhes 

estatutários (GODART, 2010; CALANCA, 2011). Essa tendência, todavia, já era, de algum 

modo, perceptível através do jornalismo de moda, que privilegiava a moda feminina. 

 Esse enfoque cada vez maior na moda feminina também é reflexo do desenvolvimento 

das questões e debates morais que fomentaram a mentalidade da época. Por conta de sua 

natureza, a mulher seria encantada e atraída pelos ornamentos desde seu nascimento, sendo, 

desde menina, “vaidosa”. Isso tornaria “natural” que ela existisse unicamente para o olhar dos 

outros (em particular, dos homens), já que teria sido feita para ser objeto dos juízos e opiniões 

alheias, submetida, portanto, à crítica de outras pessoas (CALANCA, 2011; LIPOVETSKY, 

2009).  

A mulher era, dentro dessa perspectiva, reduzida à condição de “simples aparência, 

máscara sem profundidade, um ser não mais presente em si mesmo, que vive só para os 

outros” (CALANCA, 2011, p. 97). No século XVIII, por sua vez, afirma a autora, a opinião 

corrente – filosoficamente sustentada – era a de que “a mulher foi criada para a felicidade do 

homem, para o uso e serviço do homem” (p. 97), enquanto que no século XIX, a sociedade 

burguesa fixa uma rígida divisão entre os papéis do homem e da mulher, onde elas serão as 

“rainhas do lar”. 

Nesse ponto, a discussão se dirige para o período final dessa primeira fase da moda, 

que foi marcada pela Revolução Industrial, pela Revolução Francesa, e pelas transformações 

decorrentes de ambas. O contexto em torno da primeira envolvia o constante crescimento 

econômico e populacional, ao qual as produções – sobretudo as do setor têxtil – tentavam 

acompanhar as demandas de um mercado cada vez mais exigente, o que levou à necessidade 

de modernizar os modos de produção e as técnicas, mas também, de inovar as tecnologias e as 

maneiras como elas passariam a ser utilizadas. 

Investiu-se, então, no desenvolvimento de soluções mecânicas para essas 

necessidades, e os primeiros resultados no setor têxtil se deram com a lançadeira móvel criada 
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por John Kay, em 1733, e pela da máquina de fiar hidráulica chamada water frame, de 

Richard Arkwright, em 1769 (CALANCA, 2011). Muitas outras invenções foram feitas e 

contribuíram de diversas maneiras, mas uma que merece destaque especial é a “Jenny”, uma 

máquina de fiar criada por James Hardgreaves entre 1764 e 1767, e que teve grande 

repercussão na indústria, primeiro porque, com ela, um único operário passa a poder operar 

vários fusos (oito, no começo, e mais de oitenta, depois), e em segundo, porque os homens 

passaram a exercer a atividade da fiação, até então, exclusividade das mulheres 

(LIPOVETSKY, 2009).  

Essas inovações tecnológicas se difundiram a tal ponto que por volta de 1800, quase 

toda a fiação de algodão já era mecanizada na Inglaterra (CALANCA, 2011). Isso contribuiu 

sobremaneira para 1) o aumento da produção, que passou a ser realizada em série; 2) para a 

redução de custos, o que permitia a diminuição dos preços; e 3) o aumento do consumo, cuja 

variedade dos produtos foi bastante ampliada (CALANCA, 2011; BRANDÃO, 2015). A 

Revolução Industrial se colocou no centro do sistema moda, que por sua vez, tornou-se um 

produto dessa revolução (CALANCA, 2011). 

A Revolução Francesa marcou o desfecho da longa disputa de poder entre a 

aristocracia e a burguesia e provocou grandes mudanças políticas, sociais e ideológicas 

naquela sociedade. Os ideais de liberdade e igualdade valorizavam o indivíduo, sua 

autonomia e, consequentemente, seus desejos de pertencimento e de afirmação. Na moda, 

principalmente no vestuário, não apenas a alta burguesia, mas por vezes, até a média, 

puderam ostentar seus artigos de luxo. As sanções que restringiam tais itens à nobreza eram 

largamente ignoradas já nos anos que antecederam a revolução (LIPOVETSKY, 2009; 

CALANCA, 2011; SCOPINHO, 2014).  

Com a ascensão da burguesia e a queda do antigo regime, foram sendo criadas 

condições para uma certa “democratização” da moda que vieram, como reflexo da 

industrialização, através de formas mais variadas de produção e comercialização de 

mercadorias. Também começaram a surgir produtos copiados dos artigos luxuosos, mas com 

qualidade inferior aqueles destinados à uma aristocracia decadente. Até o final do século XIX, 

haverá um sistema bem melhor organizado, tanto para a produção quanto para o consumo de 

Moda disponíveis para várias camadas sociais (LIPOVETSKY, 2009).  

 

3.2.2 Segunda fase (da segunda metade do século XIX até a década de 1960) 

 

Essa segunda fase é, na verdade, a primeira da história da moda no sentido moderno 
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do termo. Instalou-se ao longo da segunda metade do século XIX como um sistema de 

produção e difusão inédito até então, embora, certamente, nem tudo nele fosse absolutamente 

novo, e se manteve com grande regularidade durante cerca de cem anos. Durante essa fase foi 

instituída uma “nova organização do efêmero” e de uma “nova lógica do poder” que se 

impuseram no âmago das sociedades ao longo do século XX (LIPOVETSKY, 2009). 

A moda moderna se articulou em torno da Alta Costura (Haute Couture) e da 

Confecção Industrial, duas indústrias novas que, apesar de serem bastante incompatíveis no 

que se refere aos seus objetivos e métodos, formam um sistema coeso, de configuração 

unitária e constante na história da produção das frivolidades (LIPOVETSKY, 2009). Enquanto 

a primeira está alicerçada sobre o monopólio das criações de luxo, das inovações e 

originalidade de seus modelos feitos sob medida, a segunda, em oposição a ela, está orientada 

à uma produção de massa, serializada e barata, imitando em diferentes níveis os modelos de 

prestígio e as grifes da Haute Couture (LIPOVETSKY, 2009). 

Outras organizações continuaram existindo, como a pequena e média costura, e na 

parte das confecções, haviam aquelas que diversificavam, fabricando itens que iam do 

ordinário ao semi luxuoso. Todavia, os dois grandes eixos são os anteriormente mencionados, 

e no topo da pirâmide estava a Alta Costura, indiscutivelmente, o grande laboratório das 

novidades, onde a moda feminina foi privilegiada em detrimento da masculina, que continuou 

a existir, mas de modo mais discreto. Nas palavras de Lipovetsky (2009) “a moda moderna é 

de essência feminina” (p. 81). 

Apesar disso, cronologicamente, a confecção industrial precedeu o surgimento da Alta 

Costura. Em meados de 1820, tanto na Inglaterra quanto na França, se produz em série e larga 

escala, roupas novas e baratas, o que foi intensificado em 1840, e, novamente, em 1860, com 

a introdução da máquina de costura (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). Com o 

progresso técnico, a redução de custo e a implementação dos grandes magazines, a confecção 

passa a diversificar mais a qualidade de seus produtos, passando a atender a pequena e média 

burguesia. Após a primeira guerra mundial, ocorre uma maior divisão do trabalho, que 

somado ao aperfeiçoamento do maquinário e do progresso nos processos de coloração dos 

tecidos, marcam uma profunda transformação na confecção (LIPOVETSKY, 2009). 

A Alta Costura, por sua vez, tem seu surgimento atrelado a história de Charles-

Fréderic Worth (1825-1895), que funda em 1857-8, sua própria Casa, a primeira do que viria a 

ser conhecida posteriormente como Haute Couture. A grande originalidade de Worth consistiu 

no seguinte: “pela primeira vez, modelos inéditos, preparados com antecedência e mudados 

frequentemente, são apresentados em salões luxuosos aos clientes e executados após escolha, 
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em suas medidas” (LIPOVETSKY, 2009, p. 82). Aquilo foi uma revolução no processo de 

criação, mas Worth apresentou outra inovação, dessa vez para a comercialização da moda: os 

modelos de sua criação eram usados e apresentados por mulheres jovens, na época 

denominadas “sósias”, e que seriam os futuros manequins (LIPOVETSKY, 2009; GODART, 

2010). 

 Com a iniciativa de Worth, considerado o “pai” da Alta Costura, a moda passa a ser 

tanto uma empresa de criação quanto um espetáculo publicitário (LIPOVETSKY, 2009). Ao 

mesmo tempo, completa o princípio de autonomização criativa da moda – que foi 

demonstrado através da época de Bertin, a “ministra da moda” – com uma “autonomização do 

criador e, portanto, por uma personalização da criação” (GODART, 2010, p. 91), outro 

princípio da moda caracterizado por colocar o(a) criador(a) de moda no centro da indústria da 

moda (GODART, 2010). Isso rompe completamente com a lógica secular de subordinação da 

figura do costureiro para com sua cliente. A nova lógica consagra e aplaude a independência 

criativa do modelista (LIPOVETSKY, 2009; GODART, 2010). 

 

Essa passagem brusca indica a incontestável novidade histórica da Alta Costura: 

(...)o vestuário é concebido, inventado de ponta a ponta pelo profissional em função 

de sua “inspiração” e de seu gosto. Enquanto a mulher tornou-se uma simples 

consumidora, ainda que de luxo, o costureiro, de artesão, transformou-se em artista 

soberano. É assim que é preciso compreender a arrogância de Worth, a autoridade 

com que se dirigia às mulheres da mais alta sociedade: mais do que um traço de 

caráter, é preciso reconhecer aí uma ruptura, a afirmação do direito recém-adquirido 

do costureiro de legislar livremente em matéria de elegância. (LIPOVETSKY, 2009, 

p. 107). 

 

Depois disso, outras Casas, todas organizadas sob o mesmo princípio, apareceram e, 

em 1868, é criado em Paris o Sindicato de Alta Costura, o “Chambre syndicale de la 

confection et de la couture pour dames et enfants”, que em 1911 se transforma na “Chambre 

syndicale de la couture parisiense” e atualmente é chamada de Chambre syndicale de la haute 

couture (GODART, 2010). Essa câmara sindical cuida dos interesses dos profissionais da Alta 

Costura – denominação preservada e protegida por lei – e determina quais as grifes que 

poderão usar a denominação Haute Couture, termo que se transforma em uma espécie de 

símbolo de prestígio e honraria, já que as exigências para integrar esse seleto grupo são várias 

e bastante rigorosas, a fim de proteger a denominação (LIPOVETSKY, 2009; GODART, 

2010). 

Na grande Exposição de 1900, vinte Casas de Alta Costura estavam presentes; e na 

Exposição das Artes Decorativas de 1925, foram setenta e duas. Algumas das principais Casas 

criadas nesse período foram: Worth, Rouff (fundada em 1884), Paquin (1891), Callot Soeurs 

(1896), Doucet (1880), Lanvin (1909), Chanel (1919) e Patou (1919); e essa indústria do luxo 
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teve grande peso na economia francesa da época, principalmente no setor de exportação de 

roupas, chegando a corresponder, só com a Alta Costura, por cerca de um terço das vendas de 

exportação em matéria de vestuário e aproximadamente 15% da exportação global francesa 

(LIPOVETSKY, 2009). 

Embora tenha surgido na metade do século XIX, a configuração do ritmo de criação e 

de apresentação da Alta Costura como são conhecidos na atualidade só serão adotados no 

início do século XX. No princípio, os modelos eram criados ao longo do ano, apenas 

variavam em função das estações, mas sem lançamentos de coleções com datas fixas. Já os 

desfiles de moda organizados nos salões das maiores Casas nos moldes de grandes 

espetáculos e com horário fixo (normalmente, a tarde) só apareceram entre 1908 e 1910. 

(LIPOVETSKY, 2009). 

Depois da primeira grande guerra, as compras de modelos por compradores 

profissionais estrangeiros foram aumentando largamente, e a medida em que isso foi 

acontecendo, as apresentações sazonais das coleções passaram a ser organizadas em datas 

mais ou menos fixas e com a seguinte logística:  

1) em Paris, duas vezes por ano – no final de janeiro e começo de agosto –, cada 

grande Casa apresenta suas criações de verão e inverno, respectivamente;  

2) em função da pressão dos compradores estrangeiros, passou-se a apresentar, 

também, coleções de meias-estações, as de outono, em abril, e as de primavera, em novembro;  

3) as coleções são apresentadas, primeiro aos compradores estrangeiros 

(principalmente americanos e europeus), e duas ou três semanas depois, aos clientes 

particulares;  

4) a compra dos modelos de sua escolha pelos compradores profissionais estrangeiros 

lhes dava o direito de reproduzi-los em seus países, no mais das vezes, isso poderia ser feito 

em grande série; 

5) tendo tanto os modelos quanto as fichas de referência que davam todas as 

especificações necessárias para a reprodução do vestido, os fabricantes podiam reproduzir 

essas criações e, algumas semanas depois, toda a clientela estrangeira pode se vestir à Moda 

da Alta Costura, isso a preços mais acessíveis e, a depender da categoria de confecção, podem 

ser até bem baixos; 

6) Entre os passos 4 e 5, havia uma exceção, entretanto: os fabricantes franceses não 

tinham acesso à essas novidades de estação imediatamente, em razão, é óbvio, de 

exclusividade. 

Desse modo, a Alta Costura se tornou bianual – já que as meias-estações apenas 
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forneciam os sinais que prenunciariam a moda seguinte –, passando a regularizar a aceleração 

da moda, institucionalizando essas mudanças rápidas – heranças do final do antigo regime, 

quando o ritmo havia se tornado desenfreado – e orquestrando suas renovações 

(LIPOVETSKY, 2009). Dito de outro modo, foi instalada uma “normalização da mudança de 

moda”, cuja “renovação imperativa” era controlada, com datação fixa, por um grupo 

especializado específico. “A Alta Costura disciplinou a moda no momento em que ela 

engatava um processo de inovação e de fantasia criadora sem precedente” (LIPOVETSKY, 

2009, p. 84). 

Se a França já se impunha como referência de moda desde os séculos XVII e XVIII, 

com a hegemonia da Alta Costura, passa a ser hipercentralizada e internacional, a primeira, 

por a moda ser inteiramente elaborada em Paris, e a segunda, porque as tendências parisienses 

serão seguidas por todas as mulheres “up to date” ao redor do mundo (LIPOVETSKY, 2009). 

Uma das consequências disso é que juntas, Alta Costura e Confecção, permitiram que a moda 

fosse se libertando das influências nacionais que, até então, ainda que já houvesse uma 

tendência à unificação do traje europeu desde o século XVIII, não obstante, continuavam a 

existir certos traços que conservavam, em partes, o “caráter nacional” (LIPOVETSKY, 2009). 

Sobre isso, Lipovetsky (2009) explica que: 

 

A moda moderna, ainda que sob a autoridade luxuosa da Alta Costura, aparece assim 

como a primeira manifestação de um consumo de massa, homogêneo, 

estandardizado, indiferente às fronteiras. Houve uniformização mundial da moda 

sob a égide parisiense da Alta Costura, homogeneização no espaço que teve como 

contrapartida, uma diversificação no tempo, ligada aos ciclos regulares das coleções 

sazonais. (p. 85). 

 

 A moda moderna, além de centralizada e internacionalizada, também foi 

democratizada. Para Lipovetsky (2009), as comunicações de massa e o impulso que a 

confecção industrial tomou na época, atreladas à dinâmica dos valores e estilos de vida 

modernos, tiveram como efeito, mais do que o desaparecimento dos trajes regionais 

folclóricos, mas também, e principalmente, uma “atenuação das diferenciações heterogêneas 

no vestuário das classes, em benefício das toaletes ao gosto do dia para camadas sociais cada 

vez mais amplas” (p. 85). A Alta Costura também influenciou na ordenação dessa 

democratização da moda quando, a partir da década 1920, ocorreu a simplificação do traje 

feminino, a qual teve como um dos destaques, as criações de Chanel – uma espécie de 

símbolo dessa tendência. 

Nesse sentido, a moda se tornou menos inacessível, já que havia se tornado mais 

facilmente imitável. A verdadeira elegância passava então a exigir certa discrição, sem 
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aparatos e exibição de luxo – que foi convertido em um signo de mau gosto –, o que marcou a 

entrada da moda feminina num período que Lipovetsky (2009) chamou de “era da aparência 

democrática”. E a despeito das diferenciações entre as toaletes das diversas classes ainda 

continuarem bem nítidas, de fato, o luxo do vestuário era mais um “imperativo ostentatório”, 

passando a ser legitimado apenas quando enevoado e invisibilizado (LIPOVETSKY, 2009). 

Contudo, a despeito dessa revolução do vestuário feminino regada a ideais de 

igualdade democrática, o luxo permaneceu, o que significa que a democratização da moda não 

quer dizer igualação do parecer, nem tão pouco, uma uniformização do mesmo. O que ocorreu 

foi que os signos que asseguravam funções de distinção e de excelência social (as grifes, os 

cortes, os tecidos, entre outros) tornaram-se mais sutis. “A moda de cem anos não eliminou os 

signos da posição social; atenuou-os, promovendo pontos de referência que valorizam mais os 

atributos mais pessoais: magreza, juventude, sex appeal etc” (LIPOVETSKY, 2009, p. 87). 

Paralelamente as modas de dia (esporte e cidade), caracterizadas por serem mais 

discretas, funcionais e confortáveis, a Alta Costura criou as modas de noite, feéricas, 

caracterizadas por realçarem toda a sedução do feminino, alargando, assim, a distância entre 

ambos os tipos de vestuário (feminino). Isso contribuiu consideravelmente para um processo 

que Lipovetsky (2009) chamou de desunificação da aparência feminina, ou seja, ela se tornou 

mais plural, menos homogênea, podendo atuar sobre um leque maior de registros, como por 

exemplo, a mulher sexy, a esportiva, a descontraída, a casual, entre outros. 

Os esportes tiveram uma importância especial na revolução democrática do parecer 

feminino, pois permitiram que diversas modificações nas características dos trajes femininos 

fossem feitas. Essas mudanças começaram de forma lenta, pontuais, e depois se tornaram 

mais intensas e radicais no pós-guerra (LIPOVETSKY, 2009; SANTARELI, 2009). Tênis, 

golfe, bicicleta, banhos de mar, alpinismo e muitos outros esportes que serviram como 

temática, tinham contextos e necessidades específicas bastante variadas e diferentes entre si. 

As roupas esportivas multiplicavam-se desde seu surgimento, no século XIX, e na década de 

1920, a Alta Costura entrou nesse espaço. 

Desde a primeira apresentação de Patou, em 1922, os trajes esportivos passaram a ser 

considerados “chiques” e usados em diferentes ocasiões. Ao longo do tempo, de forma 

gradativa, cada vez mais partes do corpo feminino puderam ser exibidas até que, no final da 

década de 1940, surgiu o biquíni (LIPOVETSKY, 2009). Isso só foi possível, é claro, pelas 

mudanças que foram se dando na própria mentalidade da sociedade da época, reforçando a 

autonomia das pessoas e indo em direção à uma livre expressão da individualidade. Todos 

esses elementos, em conjunto, segundo Lipovetsky (2009), alavancaram dois processos: 1) o 
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de “desnudação” do corpo feminino; e 2) o de uma diminuição das “coações rígidas” do 

vestuário. 

Ao exaltarem o corpo “natural”, além de autorizarem sua exposição, os esportes 

impulsionaram a evolução dos modelos especializados, mas mais do que isso, contribuíram de 

forma determinante para uma mudança geral nas linhas do vestuário feminino. De acordo com 

Lipovetsky (2009), isso criou um “novo ideal estético de feminilidade” e impôs um modelo 

de mulher sob a perspectiva do culto esportivo: “esguia, esbelta, moderna, que joga tênis e 

golfe” (p. 89). 

Para além dos esportes, a arte moderna também contribuiu para as transformações 

democráticas da moda. Os valores estéticos artísticos em voga naquele período visavam 

depurar a aparência feminina, o que foi refletido, parcialmente, nas criações da Alta Costura, 

democratizando o estilo do vestuário segundo essas tendências modernas (LIPOVETSKY, 

2009). Isso ampliou e depois generalizou o desejo de moda, difundindo esse gosto por 

novidades, à todas as camadas sociais que, em massa, ansiavam por cada frivolidade lançada.  

O cinema teve um papel importante nesse processo e foi influenciado pela moda, 

contribuindo para difundi-la em massa (LIPOVETSKY, 2009; SANTARELLI, 2009; 

CALANCA, 2011). Os estúdios de cinema contratavam estilistas para criar seus figurinos, e 

as Casas da Alta Costura pagavam para que tivessem seus modelos exibidos nos filmes. Além 

disso, as atrizes adotavam os visuais e trajes da moda e as grandes estrelas estampavam as 

capas de revistas e fotos de jornais (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). Através das 

imagens em movimento na tela, um grande público tinha contato com as ideias, conflitos, 

tendências e ideais de beleza, de corpo, de atitudes, comportamentos e a moda de seu tempo.  

Mas a medida em que a moda promove a libertação da aparência das várias normas e 

regras da tradição, também vai impondo o “ethos da mudança” e o “culto da modernidade” 

(LIPOVETSKY, 2009). Embora a moda tenha passado a ser um direito, mais do que isso, 

tornou-se “um imperativo social categórico” (p. 90). Através da Alta Costura, das revistas, das 

estrelas do teatro e cinema, das celebridades e de outros agentes, houve o condicionamento e 

preparação das massas para o “código da moda, para as variações rápidas das coleções 

sazonais, paralelamente, aliás, à sacralização do código da originalidade e da personalidade” 

(p. 90). 

 

Essa é uma das características da moda de cem anos: a reivindicação cada vez mais 

ampla de individualidade foi acompanhada de uma obediência sincronizada, 

uniforme, imperativa às normas da Alta Costura. Ao mesmo tempo que cada estação 

prescreve regularmente suas novidades, tornando imediatamente fora de moda o que 

“se fazia” antes, a moda é seguida o mais exatamente possível, em ordem 
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cadenciada (...) Imposição de uma tendência homogênea e proclamação sazonal de 

uma moda “oficial”, de um lado; conformismo de massa e submissão uniforme aos 

códigos de vestuário, de outro: esse momento liga, a despeito de sua especificidade 

organizacional, à era rígida e estandardizada das disciplinas. (LIPOVETSKY, 2009, 

p. 90-1). 

 

A Alta Costura, então, pode ser entendida como a constituição de um poder 

especializado que fez a moda passar de uma ordenação artesanal para uma ordem moderna 

burocrática, onde, em nome da elegância, da mudança e de uma imaginação criativa, exerce 

sua autoridade através de uma estrutura de organização burocrática verticalizada. Desse 

modo, mesmo que a inovação seja imprevisível, esta torna-se imperativa e regular, função de 

um “aparelho especializado e relativamente autônomo, definido pelo talento e pelo mérito” 

(LIPOVETSKY, 2009, p. 109). E à frente das grandes Casas está a figura do grande estilista, 

um “artista idealmente insubstituível, único por seu estilo, seus gostos, seu 'gênio‘” (p. 109). 

A figura de destaque que o grande costureiro adquire a partir de Worth já foi 

apresentada anteriormente, mas é preciso acrescentar que, com a democratização e difusão em 

massa da moda, os criadores a frente das grandes Casas da Alta Costura gozavam do status de 

celebridades. Frequentavam os círculos da vanguarda, os grandes eventos artísticos e 

figuravam em jornais e revistas, não apenas nas especializadas, mas também nas grandes 

mídias, o que, somado ao aumento das exportações de suas criações, ampliava ainda mais a 

influência que exerciam – bem como de suas grifes e o valor vendável final delas 

(LIPOVETSKY, 2009; GODART, 2010; CALANCA, 2011). 

 Essa consagração na dimensão do ofício da moda está intimamente atrelada à nova 

representação da Moda que foi se delineando por volta do mesmo período. Em continuidade 

com o que começara no Antigo Regime com o advento dos periódicos ilustrados 

especializados, a partir deles e estendendo-se ao longo do tempo, o próprio tratamento dado a 

ela mudou. Se impôs como um tema de debate em diversas esferas e, ainda que as críticas 

tenham se mantido ao longo de todo o século XX, ocorreu uma ampliação, tanto sociológica 

quanto midiática, de uma nova tendência ‘positiva’ que tornou a moda, de acordo com 

Lipovetsky (2009), um objeto a ser analisado e registrado como manifestação estética. Nas 

palavras do mesmo: 

 

Tanto ou talvez mais ainda do que o sexo, ela [a moda] se tornou uma máquina 

prolixa de produzir texto e imagem. A era moralista-crítica da moda deu lugar a uma 

era informacional e estética que traduz um superinvestimento em questões 

relacionadas ao parecer, um interesse sem precedente pelas novidades, essas paixões 

democráticas que tornarão possível a glória da gente de moda e sobretudo dos 

grandes costureiros. ” (p. 98) 
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Desse modo, a moda se afirmou como objeto sublime, todo um vocabulário para 

designar pessoas na moda surgiu, repleto de novas palavras e expressões, multiplicando os 

discursos de moda e aumentando ainda mais o culto moderno dedicado ao efêmero. Em meio 

a uma era de valorização das frivolidades, a moda foi elevada à uma condição de arte 

superior. Para Lipovetsky (2009), isso só foi possível porque apareceram novas aspirações 

sensíveis ao supérfluo e valorizando de forma inédita, “feitos até então indignos de ser 

levados em conta” (p. 101). 

Junto à essa era sublime da moda, de forma inseparável, está a ideologia 

individualista, que dignificando a liberdade, o prazer e a felicidade, ecoa “o espírito hedonista 

do século (ainda que conciliado com a razão, a moderação, a virtude), apaixonado por 

sensações inesperadas, por surpresas, por renovações” (LIPOVETSKY, 2009, p. 102). Foi 

nesse terreno fértil – onde os novos valores permitiram o enobrecimento da moda – que a Alta 

Costura pode empregar seus processos inéditos de sedução. 

Sedução que pode ser identificada de imediato nas técnicas de comercialização dos 

modelos: desfiles organizados em formato de espetáculos, emprego de manequins vivos na 

apresentação dos vestidos, como já foi mostrado anteriormente. É fato, pois, que, desde o 

século XIX, ao lado dos grandes magazines e das exposições universais, a Alta Costura instala 

táticas bastante sofisticadas do comércio moderno alicerçadas na teatralização da mercadoria, 

nos reclames fantasiosos e na incitação do desejo – tendo, portanto, contribuído para essa 

“grande revolução comercial, sempre em curso, que consiste em estimular, em desculpabilizar 

a compra e o consumo através de estratégias de encenação publicitária, de superexposição dos 

produtos” (LIPOVETSKY, 2009, p. 111). Contudo, a sedução vai muito além de tais 

procedimentos, operando, em nível mais profundo, através “da embriaguez da mudança, pela 

multiplicação dos protótipos e pela possibilidade da escolha individual” (p. 111).  

Na ordem da moda, um outro processo – bastante original, por sinal – foi iniciado pela 

Alta Costura: o da psicologização da moda, cujos modelos foram sendo criados para 

concretizar, tanto emoções quanto traços de caráter ou personalidade (LIPOVETSKY, 2009). 

A partir disso, de acordo com o traje, a mulher poderia parecer esportiva, sofisticada, 

romântica, divertida, descontraída, melancólica, entre outras. Nas revistas de moda, essas 

“naturezas” psicológicas serão sublimadas e amplamente destacadas. 

Para Lipovetsky (2009), “a individualização da moda é inseparável dessa 

personalização-psicologização da elegância” (p. 112). Isso implica dizer que, o que antes 

aparecia como características e aspectos de hierarquia social, de classe, dali em diante 

tenderiam a se tornarem signos psicológicos, de personalidade ou mesmo de “alma”. Os 
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grandes costureiros seriam os artistas que transporiam para o vestido, a imagem da própria 

cliente. Nesse sentido, ao mudar de toalete, a mulher pode metamorfosear-se, tanto aos 

próprios olhos, quanto aos dos outros, como uma outra, desfrutando, com isso, de um grande 

prazer narcísico. 

Ponderando acerca disso, Lipovetsky (2009) conclui que ao fornecer “meios 

suplementares aos desejos metamórficos das mulheres” (p. 112), a Alta Costura ampliou ainda 

mais as gamas de sedução da aparência – cujo pilar, de toda sedução moderna, aliás, repousa 

no fato de que foi possível fazer coexistir o luxo e a individualidade, a “classe” e a 

originalidade, a identidade pessoal e a mudança efêmera de si”. (p. 112). 

A despeito de tudo isso, os costureiros da Alta Costura não sabem qual será o destino 

de uma coleção a ser apresentada. Não tem como saber, por antecipação, se será moda, de 

fato. Esta será estabelecida em função das escolhas da clientela e da imprensa especializada 

em resposta aos modelos apresentados. A moda, portanto, permanece aberta às escolhas do 

público e essa indeterminação constitutiva do próprio sistema (LIPOVETSKY, 2009).  

 

Instalou-se então (...) um novo dispositivo organizacional antinômico ao das 

disciplinas: programando a moda e, no entanto, incapaz de impô-la, concebendo-a 

inteiramente e oferecendo um leque de escolhas, a Alta Costura inaugura um tipo de 

poder maleável, sem injunção estrita, incorporando em seu funcionamento, os gostos 

imprevisíveis e diversificados do público. Dispositivo (...) que se tornará a forma 

preponderante do controle social nas sociedades democráticas, à medida que estas se 

engajarem na era do consumo e da comunicação de massa. Os produtos na sociedade 

de consumo repousam, com efeito, sobre o mesmo princípio dos modelos das 

coleções dos costureiros: jamais se oferecem num tipo único, cada vez mais é 

possível escolher entre tal ou tal variante, entre tais ou tais acessórios, séries ou 

programas, e combinar mais ou menos livremente seus elementos; a exemplo da 

Alta Costura, o consumo de massa implica a multiplicação dos modelos, a 

diversificação das séries, a produção de diferenças opcionais, a estimulação de uma 

procura personalizada (LIPOVETSKY, 2009, p. 114). 

  

De um modo mais geral, Lipovetsky (2009) está se referindo aos diversos aparelhos 

burocráticos que, nessa nova dinâmica social, nessa “open society”, organizam a produção e a 

distribuição, e mais ainda, a mídia, os lazeres, as formas de ensino, enfim, passam então a 

reservar um lugar maior, mais amplo e sistemático para os desejos individuais e a participação 

das pessoas, à psicologização (discutida há pouco), à opção, entre outras. Após a geração das 

disciplinas que se caracterizavam pelas formas imperativas de controle, entrou-se, conclui o 

autor, na segunda [geração] dessa era burocrática, a da escolha, da liberdade combinatória e 

da personalização. 

A Alta Costura, portanto, foi a matriz, o “primeiro elo”, como diz Lipovetsky (2009), 

dessa gigantesca transformação – das modalidades e finalidades do poder – que atinge e 

conquista setores cada vez mais amplos da vida social na atualidade. Renunciando a uma 
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lógica de “dominação e a uma previsão sem falha, já não se exercendo por coações 

imperativas, impessoais e totais, mas deixando uma margem de iniciativa aos indivíduos e à 

sociedade” (p. 114), a Alta Costura inaugurou uma nova lógica de poder. 

Somando-se com as demais mudanças sócio-políticas, econômicas, culturais e 

tecnológicas que marcaram um período que comportou duas Grandes Guerras, a Alta Costura 

pode experimentar tanto sua “Era de Ouro” quanto a diminuição de sua influência, até o ponto 

em que deixa de ser “a encarnação privilegiada da moda” (LIPOVETSKY, 2009), o que 

marca o fim da Moda de Cem Anos e dessa primeira etapa da Moda Moderna. O ponto chave 

nisso foi a criação do prêt-à-porter (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011; BEDUSCHI, 

2013; MARTINS, 2013; CARVALHO, 2015).   

Nos Estados Unidos, desde as décadas de 1920 e 1930, a indústria têxtil já empregava 

o ready-to-wear, que significa “pronto para vestir”, termo utilizado para designar o modo de 

produção e distribuição rápida de roupas prontas para o uso (LIPOVETSKY, 2009; 

CALANCA, 2011; BEDUSCHI, 2013), mas foi principalmente durante a Segunda Grande 

Guerra que essa forma de se produzir desenvolveu-se significativamente (LIPOVETSKY, 

2009; GODART, 2010; CALANCA, 2011; OLIVEIRA, 2013; CARVALHO, 2015; CASTRO, 

2016). Até então, os produtos consistiam, praticamente, em peças simples, básicas e 

tradicionais, cujo acabamento era ruim e, frequentemente, apresentava falhas (LIPOVETSKY, 

2009; CALANCA, 2011; CARVALHO, 2015). 

Em tempos de guerra, a moda tende a se tornar mais sóbria, menos ousada. Deve-se 

levar em consideração que as matérias-primas se tornam mais escassas, mais difíceis de se 

encontrar e tremendamente mais caras, além do fato de que diminui o número de 

compradores. Pois bem, se a indústria americana sofreu terrivelmente com os anos em torno 

da crise de 1929 – que repercutiu, em diferentes níveis de gravidade, em praticamente todas as 

economias ocidentais –, na Segunda Guerra Mundial, sua indústria não parou e se 

desenvolveu ao ponto de tornar-se totalmente independente da europeia (LIPOVETSKY, 

2009; CALANCA, 2011).  

Na Europa do pós-guerra, com França, Inglaterra e Itália empobrecidas, as grandes 

cidades estavam sendo reconstruídas com auxílio econômico do Plano Marshall, empreendido 

pelos Estados Unidos – que havia despontado como a maior economia capitalista do mundo 

(LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). A Alta Costura, por sua vez, estava em declínio 

desde o final da década de 1930. Após a guerra, em meio a um período de racionamento e 

restrições de materiais, o francês Christian Dior lança, em 1947, o New Look, uma coleção 

luxuosa inspirada na moda da era vitoriana de 1860, o que deu um novo impulso à Alta 
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Costura e marcou a entrada no que ficou conhecido como a “Era de Ouro” da Haute Costure 

(LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). 

Em 1949, Jean Claude Weill lança, na França, o prêt-à-porter, a partir da expressão 

americana do ready to wear (para se desvincular e libertar a confecção da má imagem que a 

americana tinha), o que viria a revolucionar completamente a lógica da produção industrial 

(LIPOVETSKY, 2009; GODART, 2010; CALANCA, 2011; BEDUSCHI, 2013; OLIVEIRA, 

2013; CARVALHO, 2015; CASTRO, 2016). Diferentemente das confecções tradicionais em 

série, o prêt-à-porter caracterizava-se por “produzir industrialmente roupas acessíveis a todos, 

e ainda assim ‘moda’, inspiradas nas últimas tendências do momento” (LIPOVETSKY, 2009, 

p. 126). Em outras palavras, o prêt-à-porter unifica indústria e comércio, difundindo pelas 

ruas, gostos, novidades e estilos, além de estetizar a moda industrial e massificar a grife 

(LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011; CARVALHO, 2015).  

A partir dos anos de 1950, os industriais na Europa foram passando a compreender a 

necessidade patente de se empregar estilistas para proporcionar, à exemplo dos americanos, 

roupas que possuam como valor agregado, estilo, bom gosto e moda (LIPOVETSKY, 2009; 

CALANCA, 2011). Todavia, até o final dos anos de 1950, o prêt-à-porter ainda será, 

esteticamente, pouco criativo, dando continuidade à lógica anterior: “imitação sensata das 

formas inovadas pela Alta Costura” (LIPOVETSKY, 2009, p. 127). Somente a partir do início 

da década de 1960 é que o prêt-à-porter “vai chegar de verdade de alguma maneira à verdade 

de si mesmo, concebendo roupas com um espírito mais voltado à audácia, à juventude, à 

novidade do que à perfeição ‘classe’” (p. 127). 

Desse modo, o grande fator que resume de forma esquemática a transformação do 

sistema é o advento da difusão do prêt-à-porter e dos ateliês de criação (LIPOVETSKY, 

2009; CALANCA, 2011). “Desaparece quase completamente na moda a oposição estrutural 

entre roupas sob medida e roupas em série, graças aos aperfeiçoamentos tecnológicos da 

indústria do vestuário e ao desenvolvimento da estilização e do prêt-à-porter” (CALANCA, 

2011, p. 205). 

Apesar disso, outros fatores também influenciaram para o término da moda de cem 

anos, como, por exemplo, para além do elevado decréscimo de clientes na Alta Costura, essa 

também deixou de representar a vanguarda da moda, assim como também deixou de vestir as 

mulheres na última moda (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). Nas palavras de 

Lipovetsky (2009): “O luxo supremo e a moda separaram-se; o luxo não é mais a encarnação 

privilegiada da moda e a moda já não se identifica com a manifestação efêmera do dispêndio 

ostensivo ainda que eufemizado” (p. 126). 
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3.2.3 Terceira fase (de 1950/60 aos dias atuais) 

  

 Essa terceira fase, a segunda da moda moderna, tem seu início marcado por 

transformações que ocorreram ao longo dos anos de 1950 e 1960, em diversos aspectos, dos 

organizacionais aos sociais e culturais. Mas se por um lado foram impactantes ao ponto de se 

assinalar uma nova etapa, por outro, isso não significa o rompimento com os laços de seu 

passado histórico. De fato, sob uma perspectiva mais profunda, o que ocorreu foi um 

prolongamento e uma generalização (cada vez maior, cada vez mais ampla) das inovações 

mais modernas da moda de cem anos, a saber: 1) produção burocrática organizada conduzida 

por profissionais da criação [de moda]; 2) lógica industrial e serial; 3) lançamentos de 

coleções sazonais; 4) o emprego de desfiles de manequins com finalidades publicitárias 

(LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). 

 Ainda assim, de acordo com Lipovetsky (2009), obviamente, houve, sim, um 

“redescobrimento” do sistema, onde se impuseram novos focos e, também, novos critérios de 

criação. Nas palavras do autor: 

 

(...) a configuração hierarquizada e unitária precedente rompeu-se; a significação 

social e individual da moda mudou ao mesmo tempo que os gostos e os 

comportamentos dos sexos – uns tantos aspectos de uma reestruturação que, por ser 

crucial, não deixa de continuar a reinscrever a preeminência secular do feminino e 

de rematar a lógica de três cabeças da moda moderna: de um lado, sua face 

burocrático-estética; do outro, sua face industrial; por fim, sua face democrática e 

individualista (p. 123). 

 

 Pois bem, os anos que se seguiram a Segunda Guerra foram marcados por um grande 

otimismo econômico, elevação do nível de vida e a difusão dos ideais individualistas da nova 

cultura hedonista de massa: uma vontade de viver no presente orientada pela cultura do bem-

estar, do prazer, do lazer e da felicidade imediata (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). 

Nessa nova sociedade “os signos efêmeros e estéticos da moda deixaram de aparecer, nas 

classes populares, como um fenômeno inacessível reservado aos outros; tornaram-se uma 

exigência de massa” (LIPOVETSKY, 2009, p. 133). 

 Esse cenário de estilo de vida decorre justamente de um formato de sociedade que 

sacraliza a mudança e o prazer, bem como as novidades, e do qual o american life style foi sua 

manifestação máxima (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). O estilo de vida americano, 

cujos símbolos mais conhecidos incluem o automóvel, o lazer e o esporte, difundiu-se 

rapidamente pela Europa, consolidando ainda, de acordo com Calanca (2011), a “civilização 

do tempo livre”. 
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 Se por um lado, o tempo livre foi uma conquista política das massas populares, fruto 

das intensas lutas operárias do século XIX por melhores condições de trabalho (CALANCA, 

2011), por outro, permitiu novas formas de administração da vida dentro da Indústria Cultural 

(ADORNO, HORKHEIMER, 1985; ADORNO, 1995). Nesse processo, o governo de 

Mussolini, na Itália, destaca-se na Europa como o primeiro a desenvolver uma política de 

administração do tempo livre totalmente organizada pelo Estado, e como resultado disso, 

atividades que antes eram privilégios das classes mais abastadas, como por exemplo, as férias, 

o teatro, o cinema, e, principalmente, o esporte, passaram a ser acessíveis às camadas mais 

populares. (CALANCA, 2011). 

 Como traço mais característico desta “civilização do tempo livre”, Calanca (2011) 

destaca a grande importância atribuída à política do corpo, isso, tanto de uma perspectiva 

econômica – na qual a saúde, em uma sociedade com elevada produtividade, é um bem 

duplamente precioso –, quanto de uma [perspectiva] psicológica – em que ocorre a 

transformação do corpo em imagem, o que torna a “bela presença” um requisito 

indispensável. Além disso, complementa a autora, sob um ponto de vista estético, “em uma 

sociedade que valoriza cada vez mais o tempo livre, as marcas exteriores da sua fruição 

tornam-se decisivas (p. 181). 

 Disso acarreta que o discurso sobre o corpo não se limita mais apenas aos cuidados 

com a nutrição ou à saúde física, mas sim, que passa a representar um valor em si, ou seja, 

torna-se um instrumento de comunicação e de posicionamento social (LIPOVETSKY, 2009; 

BERGER, 2006; CALANCA, 2011). Para Calanca (2011), “estamos diante de mais uma etapa 

da evolução da mentalidade coletiva” (p. 181), não obstante, “além de fornecer novos 

conteúdos e novos significados à ideia e à imagem do corpo, tem como consequência aquela 

de modificar novamente os padrões de beleza” (181). 

 Além dos adventos da cultura hedonista e a nova sociedade que despontava, outro 

elemento foi essencial para o futuro do prêt-à-porter e da moda: o surgimento da “cultura 

juvenil”, produto do baby boom – fenômeno caracterizado por um grande aumento dos 

índices de natalidade nos anos que sucederam a guerra – e ligada ao aumento do poder de 

compra por parte dos jovens (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011; CARVALHO, 2015). 

Para Lipovetsky (2009), entretanto, de uma maneira mais profunda, isso aparece como uma 

“manifestação ampliada da dinâmica democrática-individualista” (p. 133). 

 O surgimento dessa nova cultura está na essência dos fenômenos de estilo e antimoda 

dos anos 1960, caracterizando-se por uma menor preocupação com “a perfeição” – como 

acontecia nos tempos da moda de cem anos, regidas pelos padrões da Alta Costura –, e um 
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interesse cada vez maior por espontaneidade criativa, originalidade e que pudesse causar 

impacto imediato, o que levou ao próprio processo de rejuvenescimento dos protótipos de 

moda dentro do prêt-à-porter (LIPOVETSKY, 2009). 

 As antimodas, por sua vez caracterizam-se por se posicionarem, de forma resoluta, 

contra tudo o que for “conforme à regra”, tanto a estética quanto a moral, tendo como seu 

elemento central, a referência a valores, concepções de existência e ideais que fossem 

absolutamente contrários aos padrões vigentes, ou, dito de outro modo, a antimoda se opõe à 

moda dominante, assumindo-a como referência e tentando derrubá-la (LIPOVETSKY, 2009; 

GODART, 2010; CALANCA, 2011). Para Calanca (2011), elas são a principal razão no 

processo de fragmentação da moda moderna contemporânea. Alguns exemplos de antimoda 

foram os beatniks nos anos 1950, os hippies na década de 1960 e os punks dos anos 1980. 

 

Os estilos proclamam, por assim dizer, a ruptura, o desprezo pelos valores 

comumente aceitos. Nesse sentido, os anos 1960 são um período de grande 

revolução em todo o mundo ocidental. Dos Estados Unidos à Holanda, as jovens 

gerações recusam os modelos existentes e procuram novas formas que possam 

manifestar uma ruptura com a ordem constituída. Trata-se de um fenômeno de 

massa que atinge todos os âmbitos da existência cotidiana, das relações entre os 

sexos à concepção de trabalho e tempo livre (CALANCA, 2011, p. 191). 

 

Por sua vez, Godart (2010) assinala que um dos principais limites das antimodas 

consistem em que, ao se definirem somente e tão somente como uma reação à moda, elas 

acabam, de fato, sendo absorvidas por ela. Há ainda um outro limite apontado pelo autor, que 

diz respeito ao fato que “nas sociedades contemporâneas complexas em que várias modas e 

subculturas podem coexistir, a antimoda perde seu sentido quando se dilui” (p. 32). Isso, 

inclusive, serve como uma ótima forma para ilustrar os mecanismos do princípio de imitação 

e diferenciação da moda, pois como forma de diferenciação extremada, ainda assim, ela não 

refuta a imitação, mas ao contrário, acaba por nutrir-se dela (GODART, 2010).     

 É nesse cenário que, em 1959, Pierre Cardin faz a primeira apresentação de prêt-à-

porter Couture. Aquele ano também marcou o começo de toda uma nova geração de criadores 

que não pertencia à Alta Costura (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). Cardin ainda 

abriu o primeiro departamento de prêt-à-porter, em 1963, e, além disso, também assinou 

acordos com os grandes fabricantes de prêt-à-porter, aliás, foi o primeiro a fazer isso, o que 

permitiu que explorassem o prestígio de sua grife (LIPOVETSKY, 2009).  

Outro grande costureiro que merece destaque é Yves Saint-Lourent, que em 1966, cria 

toda uma coleção de prêt-à-porter, não como uma adaptação da Alta Costura, mas sim, em 

função dos imperativos industriais (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011; CARVALHO, 

2015). Não obstante, lançou a primeira boutique Saint-Lourent Rive-Gauche, para mais tarde, 
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em 1983-4, introduzir mais uma linha, a Saint-Laurent Variation, cujos preços eram, em 

média, 40% mais baratos em comparação com a Rive-Gauche (LIPOVETSKY, 2009). 

Embora a França tenha apresentado bastante resistência, diferentemente do que 

ocorreu com Inglaterra e Itália, que tiveram rápida aceitação e difusão do prêt-à-porter, a 

partir da década de 1970, este finalmente obteve sucesso e aceitação em território francês. Em 

1985, o prêt-à-porter o feminino já representava cerca de 33% do faturamento dos negócios 

diretos da Alta Costura, sem levar em consideração os perfumes (LIPOVETSKY, 2009). 

Outra novidade foi o prêt-à-porter masculino. Se na moda de cem anos, a moda masculina 

havia sido levada ao ostracismo, sem destaque algum, a partir da década de 1960, a Alta 

Costura investiu nesse seguimento, por iniciativa de Cardin. Obviamente, nem perto das 

mesmas proporções da moda feminina, mas ainda assim, em uma constante expansão 

(LIPOVETSKY, 2009).  

 Segundo Calanca (2011), na atualidade, as criações do prêt-à-porter tendem a ser 

consideradas como “a parte mais viva da moda” (p. 205). Realmente, há tempos que a moda 

industrial deixou de ser uma cópia degradante dos modelos, haja visto que ela, através da 

estilização de pesquisa, conquista uma autonomia cada vez maior. E paralelamente aos 

avanços deste processo de estetização da moda industrial, o prêt-à-porter conseguiu 

massificar a grife, símbolo de elevada distinção que, no passado, foi bem pouco consumido 

(LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). 

 A partir da década de 1950, afirma Lipovetsky (2009), a serialização industrial sai do 

anonimato que experimentou até então, personaliza-se, o que, aliado as ações publicitárias, 

lhe confere uma imagem de marca, “o nome da marca”, nos dizeres de Fontenelle (2002), e 

que passa a circular em toda a parte, por todos os lugares, na imprensa, nas lojas e roupas, nos 

cartazes publicitários, nas revistas de moda, entre outros (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 

2011). Sobre isso, Lipovetsky diz que: “É o tempo da promoção e da inflação democrática das 

marcas” (p. 134). 

  As marcas, então, se tornam conhecidas, e mais, as especializadas nos artigos para 

grandes públicos são até mesmo memorizadas em igual ou maior grau do que nos casos de 

grifes de ponta. Para Godart (2010), isso caracteriza um princípio da moda, o da 

simbolização, através do qual, é conferida às marcas uma posição de destaque na relação entre 

produtores de moda e consumidores. Já para Lipovetsky (2009), este reconhece o poder e a 

influência determinantes que a publicidade teve nessa expansão, mas a isso acrescenta que, 

antes de tudo, foi por conta do estilismo industrial que isso tudo foi possível, na medida em 

que este conseguiu tornar as roupas produzidas em série mais conhecidas, reconhecidas e 
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desejadas, e isso a preços mais acessíveis. 

 A década de 1970 trouxe uma segunda e, depois, uma terceira leva de criadores, a 

exemplo do que aconteceu à época de Cardin, mas agora, em dimensões ainda mais amplas. 

Novos nomes surgiram rapidamente, introduzindo grifes reconhecidas ao lado das da Alta 

Costura (LIPOVETSKY, 2009). Ao longo dos anos, as marcas se multiplicaram, embora, 

evidentemente, já não fosse mais possível alcançar o patamar de outrora com as Casas de Alta 

Costura. Um efeito colateral desse aumento do número de marcas foi a baixa no prestígio de 

que cada uma delas poderia usufruir e beneficiar-se (LIPOVETSKY, 2009). 

 Sobre a Alta Costura nesse processo, após perder o posto de ponta de lança da moda e 

sua condutora, embora sua esfera de influência tenha diminuído, assim como o número de 

seus clientes e funcionários (na verdade, até o número de Casas foi diminuindo ao longo do 

tempo), o faturamento delas continuou a crescer, sobretudo por conta das políticas de 

contratos de licença (licensing) sobre os mais diversos artigos – como óculos, isqueiros, 

artigos em couro, canetas –, e aos royalties (LIPOVETSKY, 2009; GODART, 2010). 

 De fato, isso não era algo novo, pois desde o começo do século XX a Alta Costura 

esteve associada, por exemplo, aos perfumes e cosméticos (LIPOVETSKY, 2009). A marca de 

perfume Rosine foi lançada por Paul Poiret em 1911, já em 1921, Chanel lançou o super 

conhecido №5, entre tantos outros. Entretanto, depois de 1960, todas as Casas de Costura 

lançaram-se sobre essa corrente altamente lucrativa dos licensings. Os royalties, por sua vez, 

chegam a representar cifras de negócios sete vezes maiores do que as com produção direta 

(LIPOVETSKY, 2009).   

 O sistema de licenças e, principalmente, o surgimento de novos focos criadores, foram 

responsáveis por desestabilizar o sistema de grifes dos costureiros, “a flutuação na 

representação social das marcas” (LIPOVETSKY, 2009). Na década de 1980, boa parte do 

público feminino já não conseguia distinguir significativamente as grifes dos criadores de 

vanguarda, dos costureiros e as do prêt-à-porter diffusion. Ou seja, a distinção das marcas 

tornou-se algo vago, o que não equivale a dizer que elas foram colocadas num mesmo 

patamar, e para isso, basta verificar as variações significativas nos preços entre elas 

(LIPOVETSKY, 2009).   

 Para Lipovetsky (2009), mesmo havendo tais diferenças de preço, não muda o fato 

principal nisso tudo: não há mais nenhuma hierarquia homogênea comandando o sistema da 

moda; igualmente, não há nenhuma instância monopolizando a estética das formas ou os 

gostos. Sobre isso, o autor conclui que:   
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Dignificação das marcas do prêt-à-porter de um lado, queda relativa da notoriedade 

da Alta Costura do outro, a mistura das classificações prossegue, na ordem da moda, 

o trabalho secular de igualação das condições. Uma democratização da grife que não 

acarreta de modo algum um nivelamento homogêneo; castas e hierarquias 

permanecem, mas com fronteiras menos nítidas, menos estáveis, salvo para 

pequenas minorias. O processo democrático da moda não abole as diferenças 

simbólicas entre as marcas, mas reduz as desigualdades extremas, desestabiliza a 

divisão entre os antigos e os recém-chegados, entre a alta linha e os médios, 

permitindo até a celebração de certos artigos para grande público (p. 136). 

 

Nessa “moda aberta”, como diz Lipovetsky (2009), as multiplicações das marcas, dos 

lançamentos, séries, coleções, modelos e acessórios continuaram, bem como os valores 

individualistas preconizando a autonomia dos indivíduos com seus gostos, suas escolhas 

como meios de afirmação e diferenciação, disso resultando em uma fragmentação ainda maior 

da moda e, com o tempo, diminuindo o interesse das pessoas nela. A moda não desperta mais 

as mesmas paixões. Nem poderia, já que em tamanha pluralidade e heterogeneidade em 

matéria de vestuário, não existe mais o que se pode chamar de uma moda unitária. “A moda 

continua a despertar interesse e atração, mas à distância, sem magnetismo desenfreado. A 

lógica cool conquistou o espaço da moda assim como ganhou o espaço ideológico e a cena 

política” (LIPOVETSKY, 2009, p. 168-9). 

Mas se, por um lado, a moda já não desperta o mesmo interesse de outrora, por outro, 

o culto a juventude continuou a expandir-se. Desde os anos 1950/60, com a geração baby 

boom, houve um crescimento da cultura jovem, que experimentou uma difusão acelerada, ao 

longo da década de 1960, dos valores hedonísticos, individualistas, anticonformistas e em 

favor de maior liberdade e espontaneidade. Já foi apresentado anteriormente, inclusive, 

demonstrando como a Alta Costura foi “desacreditada” por essa juventude, cujo imaginário 

com relação a ela determinou uma indiferença marcante (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 

2011).  

Ao constituírem-se como uma nova faixa consumidora, propagou-se, na mesma 

medida em que a cultura e os ideais jovens, os mercados voltados para esse tipo de 

consumidor. Se a Alta Costura tinha como alvo específico a figura da mulher de trinta anos, a 

moda e todo o mercado em si foram, cada vez mais, voltando-se para as novas exigências do 

individualismo moderno que emerge como reflexo desses movimentos e transformações: o 

parecer jovem (LIPOVETSKY, 2009; CALANCA, 2011). 

Calanca (2011) reflete sobre essa questão na atualidade, concluindo que nela, o valor 

está em parecer jovem, e mais, em valorizar a si mesmo, confundir, surpreender e agradar. 

Para ela:  

 

A juventude se impôs como novo cânone de imitação social. O look juvenil é o novo 



67 
 

centro propulsor da imitação. Culto da juventude e culto do corpo caminham juntos 

e chamam constantemente a atenção sobre o Eu, exigem auto-observação 

narcisística, obrigam a estar informados sobre as novidades e a usá-las. A fase da 

máxima distinção entre os sexos acabou, os comportamentos são idênticos (p. 206). 

 

Berger (2006), ao ponderar acerca dos elementos primordiais na constituição da 

individualidade – o culto de si e o espelhamento de si em si mesmo, bem como a atenção (e 

vigilância) sobre os próprios pensamentos e condutas – e da competição – entendida pela 

autora como inerente ao processo de individualização, já que os referenciais empregados na 

definição de um sujeito só existem em íntima correção (e afastamento) com os referenciais 

alheios –, conclui que o corpo inscreveu-se, de forma irremediável, na lógica do 

individualismo competitivo.  

Emerge disso, segundo Berger (2006), um culto ao eu que exigirá uma atenção cada 

vez maior a: 1) o peso das convenções sociais; 2) o teatralismo artificial acerca das sensações 

imediatas, disso resultando que o indivíduo acaba por tornar-se menos resistente às pressões 

que, antes, eram exercidas sobre toda a sociedade, mas que agora passam a ser direcionadas a 

cada pessoa, o que eleva a vulnerabilidade do indivíduo frente as opiniões alheias e à mídia. 

Na mesma proporção em que o ideal de autonomia individual se impõe, aumentam também, 

as exigências de conformidade aos modelos sociais, o que inclui as do corpo 

(GOLDENBERG, 2015). 

O corpo torna-se um capital rendendo dividendos que podem ser mensurados através 

de outra função que ele passa a desempenhar: a de indicador, tanto de status quanto de 

sucesso, ambos ligados à própria noção de pessoa (BERGER, 2006; GOLDENBERG, 2015). 

Há ideia de prazer continua central na cultura do corpo, e juntamente com isso, o desejo de 

exibi-lo, dessa forma, espetacularizando-o e desnudando-o, o que pode ser verificado através 

da publicidade desde a década de 1980 (BERGER, 2006). 

Por fim, na atualidade da moda, Lipovetsky (2009) identifica o que chama de era da 

moda consumada, momento onde ocorre a expansão de seu processo para instâncias cada vez 

mais amplas da vida coletiva. Já Godart (2010), trata da imperialização da moda, seu sexto e 

último princípio constitutivo, em que, dominada por grupos bem restritos de conglomerados, 

encontra-se em numerosas esferas da vida social. 

Para Lipovetsky (2009), ainda que em diferentes níveis, das formas mais brandas e 

parciais, até as mais incisivas, a moda “comanda”, através do efêmero, a cultura, o universo 

dos objetos e os discursos de sentido. Também destaca uma reorganização – a partir do 

princípio de sedução – do cotidiano, da política e da informação, desse modo, submetendo, 

tanto a infraestrutura quanto a superestrutura. Não sendo mais tanto um setor específico, 
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conclui Lipovetsky (2009), tornou-se, então uma forma geral, cuja ação envolve o todo social 

através do exercício da tripla operação – que é o que a define propriamente: 1) do efêmero; 2) 

da sedução; e 3) da diferenciação marginal. 

Isso se adequa perfeitamente a uma sociedade caracteriza pela elevação do nível de 

vida, pelo culto dos objetos e dos lazeres, pela abundância, tanto das mercadorias, quanto dos 

serviços, entre tantas outras coisas. Em outras palavras, uma sociedade de consumo que, 

estruturalmente, Lipovetsky (2009) a define como generalização do processo de moda. 

Segundo ele: 

 

A sociedade centrada na expansão das necessidades é, antes de tudo, aquela que 

reordena a produção e o consumo de massa sob a lei da obsolescência programada, 

da sedução e da diversificação, aquela que faz passar o econômico para a órbita da 

forma moda. “Todas as indústrias se esforçam em copiar os métodos dos grandes 

costureiros. Essa é a chave do comércio moderno (...). Por toda parte impõe-se a 

lógica da renovação precipitada, da diversificação e da estilização dos modelos (...) 

A ordem burocrática-estética comanda a economia do consumo agora reorganizada 

pela sedução e pelo desuso acelerado. A indústria leve é uma indústria estruturada 

com a moda (p. 184). 

 

Dentro desse contexto atual, a indústria da moda está organizada da seguinte maneira: 

a Alta Costura e o prêt-à-porter tem mudanças anuais de designs de suas coleções; já as 

fashion-basics (as roupas de base como jeans e camiseta) e as basic commodities (roupas de 

primeira necessidade como algumas roupas íntimas e meias) não seguem os mesmos ciclos 

sazonais dos anteriores (GODART, 2010). 

Embora o fornecimento de matérias-primas provenha de todos os cantos do mundo, as 

casas de moda – que são os responsáveis pela criação dos estilos e designs – concentram-se 

nos grandes polos da moda, o que mantem a centralização da moda ainda hoje. Godart (2010) 

explica que o funcionamento do mercado, basicamente, consiste em “apostas no futuro”. Para 

entender isso, o autor ilustra um esquema em que: os produtores se comprometem 

contratualmente a produzir um número “N” de artigos em período determinado de tempo 

limite “X”, para serem vendidos em um tempo “X+1”. A “aposta” consiste em que essa 

estrutura de procura “X+1” não é conhecida previamente. Por essa razão, para os produtores, 

isso acaba representando um risco maior.  

Nesse processo, os ciclos de produção são iniciados com uma antecedência que pode 

chegar a 18 meses, dessa forma, de um modo geral, as casas de moda trabalham 

simultaneamente com três coleções: a) aquela da estação anterior, cujas vendas devem ser 

seguidas; b) a da estação do momento, onde preparam os modelos e asseguram-se da 

promoção/divulgação; e c) a da estação seguinte, e nesse caso, é onde irão pensar na 

orientação e estilo (GODART, 2010). 



69 
 

Os estilos e designs criados são exibidos nos grandes desfiles das principais cidades do 

mundo da moda, sobretudo, nas grandes Capitais da Moda, e a coordenação dessas datas é 

realizada no nível mais alto das associações profissionais dessas respectivas capitais. 

Atualmente, são quatro: Nova York, Londres, Milão e Paris. Fora elas, Los Angeles e São 

Paulo também estão entre as mais importantes. Economicamente, outras cidades de grande 

importância são: Barcelona, Madri, Moscou, Hong Kong, Bombaim e Xangai (GODART, 

2010). 

E é dentro dessa grande indústria que a profissão de modelo atua, como será mostrado 

a seguir. 

 

3.3 A profissão de modelo  

 

Estou estudando o corpo de Viviane e tentando saber o que se passa em sua cabeça. 

No mundo implacavelmente competitivo da moda, e apesar de sua pouca idade, em 

poucos minutos tenho que descobrir quem Viviane é e em quem poderia se 

transformar. Para isso, devo estudar nela as características que definem o sucesso 

de uma modelo: traços faciais, expressão do olhar, beleza, proporção e linha 

corporal, atitude, sensualidade, movimentos graciosos – tudo tem que ser 

dissecado; (...) [devo] discernir, como agente, o seu potencial real para uma 

carreira de top model. Eis o que noto: ela tem 19 anos, a boca carnuda, de uma 

insolência triunfante, um sorriso brincalhão. De olhos verdes, ela tem o olhar claro, 

direto, inocente, mas seguro, e atravessa seu interlocutor dizendo “Sou linda”. É a 

sensualidade gloriosa de uma menina-mulher com algo de Grazi Massafera versão 

fashion: vasta massa de cabelos espessos, luxuosa linguagem corporal, ágil e fluída, 

um charmoso toque de falta de jeito, pernas longas, bem proporcionadas, coxas 

musculosas mas esquias, quadris estreitos e delicados, estupendo arco das costas, 

linha do corpo pura aerodinâmica. Seios fartos, voluptuosos. Ombros fortes, longo 

pescoço aristocrático apoiando um rosto lindo, um tanto desconfiado com tamanha 

atenção. Ela é uma verdadeira beleza moderna e brasileira, com uma mistura de 

sangue e origens.  

John Casablancas 

 

Apesar de a beleza estética ser algo que desperte interesse desde a antiguidade, e que, 

desde esses tempos antigos já existissem pessoas que posassem para escultores e pintores, a 

atividade de modelo e a profissão são muito mais recentes. Surgiram entre 1857 e 1858, 

quando Charles-Frederick Worth, criador da Alta Costura, usou manequins vivos (chamadas 

“sósias”) para apresentar suas criações em desfiles (outra invenção sua), o que foi inovador de 

várias maneiras, inclusive em termos de estratégia comercial de divulgação de seus vestidos. 

A primeira modelo (do francês modelle) da moda moderna a desfilar em um ambiente público 

foi Marie Vernet, esposa do próprio Worth (LIBARDI, 2004; LIPOVETSKY, 2009; 

GODART, 2010; CALANCA, 2011). 

O trabalho de modelo tem grande importância na indústria da moda, na medida em 
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que eles “dão rosto aos designs, literalmente” (GODART, 2010, p. 105), e na publicidade de 

modo geral. Nas sociedades capitalistas atuais, trata-se de uma profissão muito cobiçada, 

desejada e fantasiada, mas que também é bastante árdua, na medida em que impõe uma série 

de condições específicas rigorosas – como estatura, porte e medidas corporais, peso, 

exigências estéticas quanto aos cuidados com a pele e cabelos, entre tantas outras coisas –, 

além de ser uma carreira profissional com um “tempo de vida útil” relativamente curto, no 

geral, dificilmente passando dos 25, 27 anos (LIBARDI, 2004; TAWIL, 2005; GODART, 

2010).  

 

3.3.1 Um breve tour pela história da profissão 

 

Historicamente, até o começo do século XX, grande parte das modelos para os desfiles 

eram recrutadas entre as classes mais baixas da população, normalmente, atrizes de teatro ou 

dançarinas. Nenhum desses trabalhos era bem visto ou aceito socialmente. Mas também 

haviam modelos vindas do meio aristocrático, não para os desfiles, mas para aparecer em 

revistas de moda especializada trajando vestidos suntuosos. Por outro lado, entre fotógrafos e 

costureiros era comum que empregassem suas próprias esposas como suas modelos 

(LIBARDI, 2004). 

Além dos desfiles e as revistas especializadas, as modelos poderiam trabalhar posando 

para escultores, pintores ou ilustradores, esses últimos, muito requisitados pela publicidade. 

Enquanto a fotografia ainda não havia se popularizado, por conta de seu alto custo, o uso de 

modelos em fotos em revistas e na publicidade eram reduzidos, mas isso foi mudando 

conforme a tecnologia fotográfica se desenvolvia (LIBARDI, 2004).  

A medida em que a fotografia se popularizava e novas revistas de moda foram 

surgindo, por volta das primeiras décadas do século XX, os serviços das modelos passaram a 

ser cada vez mais requisitados, tanto nos editoriais das revistas quanto em fotos publicitárias 

(embora, nesse caso, ainda se usasse bastante as ilustrações – que poderiam empregar 

modelos para posar). Revistas importantes incluíam: Vogue americana e inglesa, mas 

principalmente, as francesas, como La Mode Illustrée, já que Paris era o grande centro da 

moda mundial (LIBARDI, 2004).  

Segundo Libardi (2004), no Brasil, cuja moda era, em grande medida, 

importada/copiada da francesa e demais países, Fon-Fon, A Estação, Bazar (futuramente, 

Bazaar), Revista Feminina, Rainha da Moda e Mundo Elegante foram as primeiras e mais 

importantes revistas nacionais voltadas ao mercado da moda. Já o trabalho de modelo, este 
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praticamente não existia ainda. Por outro lado, eleições de beleza já existiam desde 1900, 

ocasião em que a carioca Violeta Castro foi eleita a mais bela do Rio de Janeiro (LIBARDI, 

2004). 

Na década de 1920 surgem as primeiras agências e escolas de modelos, em Nova York 

e Londres, respectivamente, com John Robert Powers lançando, em 1923, o primeiro catálogo 

de modelos para os clientes, e a ex-modelo Sylvia Gollidge, que em 1928 funda a Escola de 

Modelos Lucie Clayton, e logo depois, a exemplo de Powers, também abre uma agência de 

manequins e modelos fotográficos. Os dois foram importantes para o desenvolvimento da 

profissão, entre outras coisas, por tornar a profissão um pouco mais “respeitável”. Muitas das 

modelos de Powers tornaram-se atrizes da indústria cinematográfica. (LIBARDI, 2004).  

No Brasil, os primeiros desfiles de moda aconteceram em 1926, segundo Bonadio 

(2004), em um espaço pertencente as lojas de departamento Mappin Stores, em São Paulo. As 

modelos eram recrutadas entre as funcionárias da loja e treinadas para os desfiles. Na década 

de 1930, as casas elegantes Casa Canadá, no Rio de Janeiro e Madame Rosita, em São Paulo, 

passam a realizar desfiles regularmente. Em 1938, Rosa Libman, fundadora da Madame 

Rosita, organiza um grande desfile no Teatro Municipal de São Paulo, o que contribuiu para 

impulsionar um pouco mais a moda no Brasil e instaurar o hábito de desfiles de moda. 

Ainda sobre a década de 1920, Libardi (2004) relata que os concursos de beleza 

tomaram forma, de fato, sobretudo nos Estados Unidos, onde foi criado, em 1921, o Miss 

América. Além disso, o país sediou algumas edições do concurso Miss Universo. Já no Brasil, 

acontecem edições do Miss Brasil em 1922 e em 1929. Já no ano de 1930, sediou o Miss 

Universo, vencido pela gaúcha Yolanda Pereira. Enquanto os valores morais vigentes na 

época condenavam o exercício do ofício de modelo, o título de “a mais bela” valorizado 

socialmente. 

Na década de 1930, de acordo com Libardi (2004), seus primeiros anos são marcados 

pela primeira fotografia colorida de moda, em 1932, e pela primeira capa fotográfica Vogue, a 

principal revista de moda do mundo. A publicidade se desenvolveu bastante ao longo desse 

período, o que aumentava a requisição por agentes e modelos. Em 1937, o ex-modelo Harry 

Conover funda sua agência de modelos, criando nomes artísticos para elas e selecionando 

garotas com perfil colegial, as “Cover Girls”, ao passo que a agência Powers preconizava o 

perfil para Alta Costura, com mulheres lânguidas, as Power Girls, que eram proibidas de 

realizar fotos sem roupa, com trajes de banho ou anúncios publicitários de moda íntima 

(LIBARDI, 2004). 

A década de 1940 foi marcada pela Segunda Guerra, período que afetou 
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tremendamente a moda e a publicidade, sobretudo a europeia, ao passo em que a moda nos 

Estados Unidos continuou se desenvolvendo em ritmo acelerado, tornando-se central nesse 

período (LIBARDI, 2004; CALANCA, 2011). No cinema, muitas das atrizes durante aquela 

década haviam iniciado suas carreiras como modelos ou beldades dos concursos, como foi o 

caso com Grace Kelly e Sophia Loren. 

Nos Estados Unidos, mais agências eram criadas, destacando-se, entre elas, a Ford, 

criada pelo casal Eileen e Jerry Ford, em 1946, e a Fashion Bureau, de Dorian Leigh. Nessa 

época, a agência de Conover tornou-se a maior da cidade, ao passo que na França, ainda não 

era permitida a criação desse tipo de empresa, e em razão disso, as modelos dos ateliês eram 

responsáveis por seus próprios contatos. Enquanto isso, no Brasil, grandes anunciantes como 

a Coca-Cola e o sorvete Kibon entraram no país, em 1942. Também marca o começo do 

investimento na indústria têxtil nacional (LIBARDI, 2004). 

O trabalho de modelo já havia se consolidado durante a década de 1950, nos Estados 

Unidos. Agências como Ford, Frances Gill, Paul Wagner, Plaza Five e Stweart eram as 

maiores de Nova York. A Ford, particularmente, já havia organizado uma série de cuidados 

específicos com relação à saúde e beleza de suas modelos, indicando dermatologistas e 

cabeleireiros, inclusive, incentivando o aprimoramento de habilidades úteis a carreira, como 

interpretação, idiomas e dança, mas também, impondo restrições com relação a imagem, por 

exemplo, proibindo que suas modelos anunciassem roupas íntimas, desodorantes e coisas do 

tipo (LIBARDI, 2004). 

A indústria cinematográfica continuou a trazer modelos e beldades dos concursos para 

os filmes hollywoodianos, como Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, enquanto que no cenário 

internacional, começaram a haver intercâmbios entre as modelos. O mercado americano 

supria a carência de modelos na Europa, ao passo que modelos europeias, principalmente 

escandinavas e alemãs, faziam bastante sucesso nos Estados Unidos, o que contribuiu para a 

internacionalização da carreira (LIBARDI, 2004). 

No mundo Miss, ocorreram as criações das versões oficiais dos concursos, como o de 

Miss Universo, que ocorreu na Califórnia, e o Miss Mundo, em Londres. No Brasil, a 

primeira edição nesse formato oficial data de 1954, consagrando a baiana Martha Rocha como 

a primeira Miss Brasil e, posteriormente, sendo segunda colocada no Miss Universo 

(LIBARDI, 2004). 

No Brasil, a década de 1950 é marcada pela chegada da televisão, o que ampliou, de 

acordo com Libardi (2004), as possibilidades de trabalhos para modelos, já que a publicidade 

crescia e se intensificava por conta desse novo veículo de comunicação de massa, mas 
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também, através de novas revistas como a Capricho, em 1952, e a Manequim, em 1959. Fora 

isso, desfiles, fotos e catálogos continuam sendo os principais trabalhos da profissão. 

Mas as grandes alavancadas para o desenvolvimento da moda no Brasil aconteceram 

no final da década de 1950, quando o Museu de Arte de São Paulo (MASP) organiza um 

evento onde Christian Dior foi o ilustre convidado, juntamente com manequins francesas que 

desfilaram na Pinacoteca. Outro evento do período foi o desfile Moda Brasileira, com roupas 

desenvolvidas por costureiros brasileiros e modelos nacionais (LIBARDI, 2004).  

A Alta Costura brasileira começava a ganhar alguma notoriedade através de 

costureiros e figurinistas como Ronaldo Esper, Clodovil e Alceu Penna, e vários desfiles 

beneficentes foram organizados. Todavia, o evento de maior expressão nacional daquela 

década foi a criação, em 1958, de uma grande feira de moda, a FENIT (Feira Nacional da 

Indústria Têxtil), cujo objetivo era a divulgação da indústria têxtil, além, é claro, de estilistas 

nacionais e internacionais. Muitos desfiles ocorreram, desde então, o que ampliou o mercado 

para as modelos (LIBARDI, 2004). 

A década de 1960 marca o início da segunda fase da moda moderna, apresentada 

anteriormente, onde as transformações culturais, econômicas e sociais, obviamente, se 

refletiram também na moda. Libardi (2004) se refere a esse período como sendo marcado por 

“sexo, drogas, rock-n’-roll e Twiggy” (p. 44). Twiggy era o nome artístico de Lesley Lawson, 

londrina e primeira modelo a tornar-se um ídolo de massas. Com 1,67m e 45kg, Twiggy e seu 

visual excessivamente magro influenciaram drasticamente o padrão de beleza da época. Seu 

comportamento e aparência eram imitados em diversos cantos do mundo (LIBARDI, 2004). 

 Nos Estados Unidos, por sua vez, Libardi (2004) relata que Lauren Hutton e Jean 

Shrimpton eram duas das modelos mais importantes naqueles anos, mas o mercado também 

possibilitou novas oportunidades para new faces (modelos novatas). A agência Ford, de Nova 

York, começou a contratar modelos europeias que ainda não tinham projeção, o que suprimia 

as carências do mercado americano, já que ainda mais revistas haviam surgido, mas com 

cachês mais baixos (LIBARDI, 2004).  

Ainda no que se refere ao contexto americano, as agências nova iorquinas supriam as 

necessidades do mercado de Los Angeles, onde haviam poucas agências, fornecendo 

profissionais para televisão e cinema. Outras agências, como a Ford passaram a trabalhar em 

um esquema de intercâmbios com agências europeias, e iniciando todo o planejamento de 

carreiras para suas modelos (LIBARDI, 2004). Em 1967, a Wilhelmina Models foi criada, e 

por doze anos seguidos foi considerada a segunda melhor agência de todo o mundo. 

Na Europa, todas as principais cidades da moda já tinham agências de modelos 
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funcionando, e Londres era o centro dos acontecimentos naquela década. Em Paris, John 

Casablancas, um dos maiores agentes de modelos de todos os tempos, fundou, em 1969, a 

Élysées 3 (LIBARDI, 2004). Tanto no mercado europeu quanto no americano, já haviam 

diferenças entre os tipos de agências e os perfis com os quais trabalhavam, assim como as 

oportunidades que as modelos teriam em cada uma delas, por exemplo, agências de modelos 

para catálogos ou Alta Costura, para citar alguns (LIBARDI, 2004). 

No Brasil, ainda havia um grande preconceito e resistência em torno das modelos. 

Libardi (2004) comenta que vários eram os casos em que as famílias proibiam que as garotas 

entrassem nesse ramo, que não era visto como moralmente aceito (não era coisa de “moça 

direita”). No artigo de Bonadio (2004), os relatos que apresenta com ex-modelos da empresa 

Rhodia ilustram bem os problemas da época em torno dessa profissão. Assim como os 

produtos que apresentaram, eram elas, também, consideradas objetos, o que implicava nas 

relações interpessoais. 

As modelos da empresa Rhodia merecem uma atenção especial, pois foi com esse 

grupo que, pela primeira vez no Brasil, as modelos e manequins tiveram registro profissional 

em carteira para o exercício deste trabalho (BONADIO, 2004). A empresa tinha conseguido, 

em 1958, os direitos de patente para fabricação de fios e tecidos sintéticos no país, cujo 

objetivo era populariza-los e criar um mercado para isso, e a publicidade de moda foi uma das 

grandes estratégias empregadas (BONADIO, 2004). 

A frente desse projeto e de outras iniciativas estava Livio Rangan, que foi quem criou 

o grupo fixo, variando entre cinco e sete manequins, todas contratadas pela Rhodia. Segundo 

Bonadio (2004), as modelos “Seleção Rhodia Moda” apareceram em diversos editorias de 

revistas como a Claudia, da editora Abril, e a Jóia, da editora Bloch, tendo seus nomes 

creditados nas fotos, ainda que se resumissem ao primeiro nome ou algum apelido que o 

diretor de publicidade tivesse criado. Assim como já fazia a Vogue, era uma forma inicial de 

reconhecimento, e também, uma novidade no mercado (LIBARDI, 2004). 

Nos relatos dessas ex- modelos do grupo Rhodia, Bonadio (2004) destaca que, apesar 

dos pagamentos serem considerados muito bons para a época, o que garantia a independência 

econômica dessas mulheres, as proibições e restrições da profissão impostas no contrato 

firmado afetavam a vida particular delas. Eram proibidas de saírem a noite, frequentarem 

baladas ou até namorarem (embora relacionamentos internos não fossem incomuns).  

Outro problema da época, no Brasil, é destacado por Libardi (2004), a respeito de um 

relato de Diva, importante modelo da época, tanto de revistas quanto de comerciais e desfiles, 

além de figurações e recepções em estandes de várias feiras. Diva era casada, e quando ia 
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fechar algum trabalho, as agências de publicidade exigiam a assinatura de seu marido no 

contrato, comprovando a autorização para trabalhar. 

Ainda sobre os anos de 1960, os concursos de beleza tornaram-se cada vez mais 

populares, sobretudo quando o Miss Brasil e o Miss Universo passaram a serem exibidos ao 

vivo pela televisão. Eram títulos bastante cobiçados e valorizados socialmente, e destacam-se, 

em 1963, Yeda Maria Vargas, uma gaúcha que venceu a edição do Miss Universo daquele 

ano, e a baiana Martha Vasconcellos, que repetiu a façanha em 1968. Algumas misses 

passaram a trabalhar como modelos, manequins e até mesmo apresentadoras de programas de 

televisão (LIBARDI, 2004). 

No final dos anos 1960, a tecnologia nas máquinas fotográficas já permitia fotos “em 

movimento”, ou seja, não necessitavam que a modelo ficasse estática para capturar a imagem. 

Isso possibilitou que fosse dado um aspecto mais livre e dinâmicos as fotografias (LIBARDI, 

2004). Aliás, a profissão de fotógrafo ganhou importância e destaque a tal ponto que muitos 

desses profissionais renomados ganhavam mais do que as modelos que fotografavam. 

Outra transformação relacionada à fotografia nesse final de década foi justamente 

sobre o tipo de fotos que eram demandadas pelo mercado. Seguindo (e impulsionando) a onda 

de consumo de massa, as revistas e demais anunciantes não queriam fotos artísticas, a 

exemplo das da Alta Costura, mas sim, materiais fotográficos que vendessem roupas. Libardi 

(2004) afirma que a consequência disso foram as substituições de roupas extravagantes por 

roupas comerciais, assim como a troca de modelos exóticas por outras de biótipos mais 

saudáveis.  

A década dos anos 1970 é caracterizada por uma mudança nos padrões de beleza, 

influenciados pelo crescente ideal de juventude e culto ao corpo. Libardi (2004) destaca a 

revolução sexual, pessoal e profissional das mulheres durante a “era da antimoda”. 

Academias, produtos para rejuvenescimento e outros produtos e serviços aumentavam dia 

após dia, e no mundo da moda, o estilo Twiggy é substituído por um padrão mais encorpado, 

valorizando-se o corpo sexy, desportivo, rosto saudável e pele bronzeada (LIBARDI, 2004). 

Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, já era possível listar muitos nomes de 

modelos fazendo sucesso, e um exemplo disso é Lauren Hutton, que naquele período, assinou 

o primeiro contrato de exclusividade com uma empresa de cosméticos, a Revlon (LIBARDI, 

2004). A década de 1970 também marca uma “abertura” para modelos negras desfilarem, 

enquanto que a revista Vogue americana estampa em sua capa, uma esportista negra. O 

mercado até então, era bem mais fechado e restrito à raça negra, com raríssimas exceções. 

Quando a crise econômica afetou Londres e muitas agências fecharam, outras cidades, 
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em contrapartida, estavam bastante fortalecidas, como era o caso de Paris e Milão, que ao 

lado de Nova York, eram as grandes capitais da moda no mundo. Em 1971, John Casablancas 

funda a agência Elite, que com o tempo se tornaria uma das mais importantes do mundo. 

Casablancas representava as melhores modelos da época, e muitas das suas agenciadas 

tornaram-se top models (LIBARDI, 2004). 

Mas se muitas agências abriram ao longo dos anos, tanto na Europa quanto na 

América, muitas também fecharam, embora o intercâmbio entre agenciadas tivesse se tornado 

algo relativamente comum – assim como modelos trocando de agência. Agências como a 

Ford, de Nova York, – uma das mais poderosas da América, ao lado da Wilhelmina –, 

mandavam suas modelos para suas parceiras europeias, enquanto recebiam as louras 

escandinavas que vinham de lá (LIBARDI, 2004). 

Houve, ao longo dessa década, um crescente no número de trabalhos para modelos, 

muitas indo para a Europa, principalmente Paris e Milão, já que era mais fácil iniciar a 

carreira por lá devido a força que a fotografia tinha ganho naqueles lugares. Mas se havia 

mais trabalhos, também havia mais modelos, e, segundo Libardi (2004), tornaram-se 

“descartáveis”, sendo “usadas” até que surgissem novas garotas para substitui-las. 

No Brasil, a década de 1970 marca o aparecimento das primeiras agências, como a 

Maria Nilza e Bebel, no Rio de Janeiro, e a Shoot, então São Paulo. Após o francês Bernard 

Ramus fundar sua primeira agência em território nacional, inteiramente baseada na estrutura 

de funcionamento das estrangeiras, o mercado de modelos no país começou a se 

profissionalizar (LIBARDI, 2004). 

No cenário editorial brasileiro, de acordo com Libardi (2004), o número de revistas de 

ou sobre a moda continuaram a aumentar, como a Nova, em 1973, o que fazia o mesmo com 

as campanhas publicitárias e, consequentemente, com a procura por modelos. Em 1975, duas 

grandes revistas chegam ao país, a Vogue e a Playboy – esta última teve Lívia Mund como a 

primeira modelo a posar nua para essa publicação. 

Em 1972, surge o Centro da Moda Brasileira, a partir do qual, a indústria têxtil 

nacional se uniria para coordenar lançamentos de moda. A segunda metade da década de 1970 

marcou o encerramento dos desfiles promovidos pela Rhodia. Em São Paulo, a FENIT 

continuava sendo uma grande feira com vários desfiles de figurinistas e estilistas renomados 

do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Na década de 1980, os padrões de beleza haviam mudado mais uma vez, e de acordo 

com Libardi (2004), alguns chamaram de a “Era Barbie”. Foi nesse período que surgiram as 

supermodelos (top models) com seus cachês milionários. Cindy Crawford, uma morena, 
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Naomi Campbell, negra, e Claudia Schiffer, uma loura, foram as maiores e mais bem pagas de 

seu tempo, caracterizado por uma maior diversidade de beleza no mundo da moda e na 

preferência dos grandes anunciantes. 

  Com a supervalorização da profissão encabeçada pelas supermodelos a frente, o 

negócio em torno do mercado de modelos cresceu. As agências estavam muito mais 

organizadas e estruturadas, tanto é que as maiores, como a Ford e a Elite, já estavam em 

processo de expansão, abrindo filiais em diversos lugares do mundo. A despeito disso, mais 

agências abriram ao redor do mundo, e outras tantas fecharam (LIBARDI, 2004).  

Nesse período, os Estados Unidos e Japão se estabeleceram como os grandes 

mercados para modelos, tanto na área fashion quanto na área comercial. Segundo Libardi 

(2004), Tóquio era um ótimo lugar para “fazer dinheiro”, enquanto que Paris era bom para as 

top models, e por fim, Alemanha e Suíça, por exemplo, ambos, mercados muito comerciais, 

eram bons para as modelos com menor expressão, com bastante trabalhos como catálogos, 

editoriais de moda, etc. 

Outra característica dessa época foi a das modelos como “garotas-propaganda”. 

Libardi (2004) explica que a tendência era orientada sob o seguinte: a modelo emprestava sua 

imagem, mediante contrato, para representar marcas, estilistas, grifes, entre outras coisas – 

fórmula que foi seguida pelas empresas de cosméticos, por exemplo. Cada empresa tinha a 

sua estrela, e sob um contrato de exclusividade lucrativo, as modelos ganhavam dinheiro e 

fama através dessa parceria. Muitas dessas modelos se tornaram top models por conta disso, e 

de acordo com a autora, “as supermodelos eram sinônimo de publicidade” (p. 61). 

No Brasil, o número de modelos ainda era bem reduzido, mas os que atuavam no 

mercado, trabalhavam sempre. Monique Evans, Xuxa e Luiza Brunet são algumas das mais 

famosas modelos da época, além de Dalma Callado, eleita a melhor modelo do mundo em 

1986. O número de agências também era bastante pequeno, e por essa razão, os modelos 

frequentemente eram contratados diretamente pelos clientes, ou ainda, trabalhavam para mais 

de uma agência ao mesmo tempo (não havendo, portanto, contrato de exclusividade). A 

situação só começou a mudar após a entrada da primeira agência internacional no país, a Elite, 

em 1988, o que ajudou a profissionalizar o mercado nacional (LIBARDI, 2004). 

Em compensação, os desfiles tornaram-se muito mais frequentes, incluindo os 

realizados nos shoppings, onde as roupas das lojas eram apresentadas pelas modelos. A 

FENIT continuou a ser um sucesso, e o exemplo foi seguido por outros Estados, cada qual 

com seu grupo de moda para lançar as coleções, todas nas mesmas datas. Algumas emissoras 

de televisão contrataram modelos para programas, como Mara Maravilha e Xuxa – com suas 
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Paquitas, o que fez um enorme sucesso (LIBARDI, 2004).  

Ainda sobre a década de 1980, os concursos de modelos organizados por revistas 

tornaram-se bastante populares e procurados, e muitas modelos que fizeram carreira 

começaram nesses eventos. Libardi (2004) conta que em 1982, antes mesmo de ter uma filial 

no Brasil, a agência Ford realizou um concurso internacional nesse esquema de “caça-

talentos”, ao qual se seguiram vários outros, como o da Elite, o The Look of the Year. No 

mesmo período, o Miss Brasil passou a ser organizado por Sílvio Santos, tornando-se mais 

popular, mas ao mesmo tempo, foi perdendo espaço até o ponto de não ser mais televisionado 

(LIBARDI, 2004). 

Na década de 1990, a publicidade passa a utilizar pessoas comuns em campanhas 

publicitárias, enquanto que nos Estados Unidos, a fim de dar mais realismo às campanhas, 

passaram a empregar modelos mais velhas, esquema seguido, depois, pelo Brasil (LIBARDI, 

2004). Nos desfiles fashion, os padrões de beleza tinham mudado uma vez mais, e modelos 

com perfis bastante exóticos, fora do convencional e com uma certa tendência andrógena 

fizeram sucesso. 

Na década de 1990, os padrões de beleza haviam mudado uma vez mais. Durante 

quase todo esse período, o estilo excessivamente magro imperou nas passarelas do mundo 

inteiro, e uma de suas principais representantes foi a modelo Kate Moss. Essa tendência foi 

acompanhada de muitos casos de anorexia e bulimia entre as modelos, o que gerou uma forte 

pressão da mídia internacional, sobretudo na Inglaterra. Há também, sobretudo a partir da 

segunda metade da década de 1990, uma certa abertura para estilos exóticos, meio 

andrógenos, nada convencionais, enfim, no mundo fashion (LIBARDI, 2004). 

Por outro lado, a publicidade passa a adotar uma estratégia para criar maior 

identificação com o público consumidor, empregando, para tanto, pessoas comuns, “gente que 

existe”, “gente como a gente”, como explica Libardi (2004), explorando menos as belezas do 

tipo esplendorosa. Nos Estados Unidos, modelos mais velhas são utilizadas com o objetivo de 

dar mais realismo as campanhas publicitárias, esquema que foi seguido no Brasil. 

A globalização refletiu-se também no mundo da moda, e estabeleceram-se padrões de 

beleza (que incluíam altura, peso, medidas, tipo físico, entre outras coisas) que eram exigidos 

para os principais desfiles do mundo. As modelos internacionais e as que desejassem sê-lo 

estavam, quase sempre, em conformidade com essas exigências estéticas. O Brasil tornou-se 

muito conceituado, graças a miscigenação e as belezas diferentes que gerava, exportando 

modelos que se destacaram nos principais polos da indústria da moda mundial (LIBARDI, 

2004). 
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Se já havia agências abrindo filiais em algumas localidades antes, a partir da década de 

1990, esse processo se expandiu de forma acelerada, o que criou certa homogeneidade no 

modo como trabalhavam (LIBARDI, 2004). As mais importantes nesse período foram a Elite, 

a Ford Models e a IMG. Outras agências importantes no cenário internacional incluem a 

Metropolitan, a Marilyn e a Next. 

No Brasil desse período, várias agências surgiram, assim como tantas outras fecharam, 

a exemplo do que acontecia no restante do mundo e continuaria a acontecer na década 

seguinte. De qualquer modo, o negócio em torno da profissão de modelo tornava-se cada vez 

mais profissional e organizado. Associações de agências e sindicato de modelos organizam e 

estabelecem regras que passam a serem cumpridas com maior rigidez nas questões de 

horários, cachês, e demais assuntos do cotidiano em torno da profissão (LIBARDI, 2004). 

Os scouters profissionais começam a aparecer, seja como freelancer, seja como para 

uma agência específica, buscando new faces para contratação direta ou para os concursos 

organizados pelas agências, que, inclusive, se tornaram mais disputados e importantes do que 

os das revistas, que ainda assim aconteciam. Diversos concursos foram organizados por 

agências internacionais através de suas filiais no país, com um número cada vez maior de 

candidatas em busca não apenas dos prêmios ou dos títulos, mas principalmente, dos 

contratos (LIBARDI, 2004). 

Libardi (2004) ressalta que o aspecto negativo desse aumento constante no número de 

modelos no mercado é o fenômeno de descarte. As modelos se tornam cada vez mais 

substituíveis, já que sempre tem uma multidão de new faces aparecendo a cada dia no 

mercado. A concorrência se torna ainda mais acirrada na medida em que isso acontece. Ainda 

assim, o tempo médio de carreira aumentou, considerando que começavam cada vez mais 

jovens e conseguiam se manter no mercado por alguns anos a mais do que antes (raramente 

passando dos 28 anos, entretanto). 

Em 1999, a brasileira Gisele Bündchen é eleita a melhor modelo do mundo pela 

revista Vogue americana, e o século XXI é marcado em seus primeiros anos com ela se 

mantendo no topo, acima das top models, sendo a mais requisitada e bem paga do mercado. 

Isso acabou por valorizar ainda mais as modelos brasileiras, e muitas outras se destacaram no 

cenário internacional, como Jeisa Chiminazzo, Mariana Weickert e Caroline Ribeiro 

(LIBARDI, 2004). 

Uma característica que se acentuou nesse novo século foi a velocidade com que os 

padrões de beleza variavam dentro da moda, chegando a mudar de uma coleção para outra, no 

mesmo ano (LIBARDI, 2004). Para se manter no mercado e conseguir trabalho, muitas 
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modelos tiveram que mudar conforme o fluxo ditado pela moda, tingindo ou cortando 

cabelos, entre tantas outras alterações possíveis. Evidentemente, a pluralidade de estilos e 

perfis continuou bastante grande, tendo espaço para muitos tipos. 

O maior evento do Brasil foi rebatizado como São Paulo Fashion Week, atraindo 

grandes profissionais do mundo da moda internacional, e os estilistas e fotógrafos brasileiros 

também ganharam mais espaço, sendo requisitados internacionalmente. A imprensa ampliou o 

espaço de divulgação sobre o cenário da moda brasileira, no geral (LIBARDI, 2004). 

Atualmente, São Paulo é uma das principais cidades para a moda mundial e um de seus 

maiores polos industriais. 

  

3.3.2 Estrutura e dia a dia da profissão 

 

 A profissão de modelo segue um esquema bastante compartimentado e hierarquizado, 

onde, no topo da pirâmide, estão as modelos que detêm os contratos de exclusividade com as 

grandes casas de moda ou as grandes marcas de cosméticos (GODART, 2010); abaixo delas 

estão as que desfilam para as grandes casas de moda, ou então, que posam para  prestigiadas 

revistas de moda; e por fim, na base piramidal, ficam as modelos que trabalham posando para 

catálogos, ou as que trabalham em salões, feiras e eventos (como os de automóveis, motos, 

etc). 

 Independentemente do quão alto, na hierarquia da pirâmide, a modelo estiver, o 

começo é sempre o mesmo: se vincular a uma agência de modelos. Isso costuma ser feito das 

seguintes maneiras: 1) através de scouters, que circulam pelas cidades procurando garotas que 

tenham perfil para serem modelos, abordando-as (isso pode ser feito pessoalmente ou através 

das redes sociais digitais); 2) concursos de moda – normalmente organizados pelas próprias 

agências; ou 3) as próprias garotas irem, por iniciativa própria, até a agência. 

 Uma vez na agência, uma avaliação é feita para determinar se ela tem ou não o perfil 

para ser modelo. O perfil, na verdade, varia, a depender da idade e do seguimento a que ela 

for ser direcionada. Desse modo, a garota pode estar enquadrada como fashion, comercial e 

assim por diante. As modelos fashion tem biótipo mais esguio, bem altas (entre 1,73m e 

1,80m) e os focos são os desfiles de moda e trabalhos vinculados a alta costura; as modelos 

comerciais não precisam ser tão altas (entre 1,69m e 1,75m), são mais encorpadas do que as 

modelos fashion e os focos são fotos, revistas, catálogos, editoriais de moda e, 

principalmente, os trabalhos publicitários (LIBARDI, 2004).  

 Tanto a altura quanto as medidas podem variar um pouco, dependendo da estrutura 
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corporal de cada garota e de seu visual, sua estética. Para Libardi (2004), não necessariamente 

precisam ser bonitas, lindas, mas sim, fotogênicas, se destacarem, chamarem a atenção para si 

e para os produtos que estiverem divulgando, seja uma roupa ao desfilar, seja em um 

comercial de loja de magazine. Modelos fotográficas, por exemplo, podem ser de estatura 

média ou baixa, desde que fiquem excepcionalmente bem nas fotos e, dessa forma, 

impulsionem vendas. 

Justamente por essa razão, esse procedimento de avaliação é tão importante, já que 

será a partir dele que poderá ser elaborado o planejamento de carreira da futura modelo. Uma 

vez de acordo, lhe será exigido um material fotográfico profissional, o book, sem o qual ela 

não conseguirá trabalhar. Também serão indicados cursos ou escolas de modelo, para que a 

garota possa aprender o básico da profissão de forma adequada, após o que, ela será 

agenciada. 

 Feito isso, a garota torna-se uma new face, ou seja, uma novata na profissão. De 

acordo com a avaliação feita anteriormente e seu plano de carreira nas mãos da agência, ela 

começará a ser enviada para participar de testes e seleções, os castings para trabalhos dentro 

do seu biótipo, estilo e seguimento, disputando a vaga com outras modelos dentro do mesmo 

perfil estabelecido pelo cliente. 

 No que diz respeito a relação cliente-agência, o primeiro tem uma campanha, evento, 

editorial, fotos ou qualquer outra coisa que necessite do trabalho de uma modelo, e então entra 

em contato com essas agências, explicando o que quer e qual ou quais são os perfis que 

necessita. Essas, por sua vez, lhe mostrarão as fotos de suas modelos agenciadas que sejam 

condizentes com o procurado pelo cliente. Este aprovando, poderá convocar seleções 

presenciais ou até mesmo escolher diretamente para o trabalho mediante as fotos. O mais 

frequente, entretanto, é uma pré-seleção por fotos seguida de uma outra presencial. 

 A agência de modelos, portanto, tem uma função central e de maior poder sobre a 

modelo, já que é quem consegue os clientes e determina quais serão as modelos que irão para 

esses castings. A pessoa responsável por essa função de “vender” a modelo é chamada de 

booker. Por outro lado, as agências também têm a responsabilidade de cuidar da carreira da 

modelo, e é bem comum que tenham convênios com clínicas estéticas, academias, 

nutricionistas e psicólogos. Várias delas também tem os apartamentos ou casas de modelo, de 

modo a poder hospedar as garotas que vem de outras cidades ou Estados para morar nas 

cidades polo da moda. 

 Os castings são cada vez mais concorridos e disputados, e variam conforme o trabalho 

que esteja em questão. Por essa razão são bem dinâmicos, embora as modelos cheguem a ficar 
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horas em um, devido ao grande número de participantes. Podem incluir expressões faciais e 

corporais para fotos e vídeos, falas, interpretações de textos, cenas, passarelas, entre tantas 

outras coisas, mas no geral, os trabalhos estão dentro dessas possibilidades: desfiles, fotos 

para revistas, catálogos, editoriais de moda ou campanhas publicitárias, vídeos publicitários, 

comerciais, filmes, recepções de feiras e eventos, entre outras coisas (LIBARDI, 2004). 

Sendo aprovada para o trabalho, a modelo assinará um contrato com a agência ou com 

o cliente por intermédio da mesma, com as especificações de valor do cachê, prazo para 

pagamentos, etc. Do valor bruto do cachê da modelo pago pelo cliente, a agência retira sua 

comissão, que varia entre 20%-30%, normalmente, ainda que algumas agências cobrem mais, 

35% e até 40%. 

Não é incomum que algumas agências que trabalham com new faces consigam 

trabalhos não remunerados para as modelos, sob discursos de “ser uma oportunidade”, de 

“servir para testar a modelo no mercado de trabalho” e, principalmente, como “forma de 

divulga-la”, de ser vista e aparecer, dessa forma, conseguindo contatos profissionais (network) 

que lhe possibilitarão mais trabalhos futuramente. Entretanto, os clientes continuam a pagar 

por essas modelos para as agências, que por sua vez, não repassam o valor para a new face. 

Não são todos os trabalhos e nem sempre, mas é relativamente comum entre as agências. 

Depois de alguns meses nessa rotina de castings e trabalhos, a modelo já adquiriu 

experiência suficiente e deixou de ser considerada new face. Os trabalhos serão melhores, 

com cachês melhores, mas também, com maiores exigências e uma concorrência ainda mais 

acirrada. É comum, a depender da qualidade do material, que as modelos precisem fazer um 

novo book, dessa vez, com um fotógrafo mais conceituado e uma produção mais elaborada. 

As fotos podem ser em estúdio e/ou externas, ou seja, realizadas ao ar livre. 

Os castings e os próprios trabalhos são formas bem eficientes de as modelos 

conseguirem mais contatos profissionais, o que significa maiores possibilidades e 

oportunidades de trabalho. Os profissionais no meio, sejam outras modelos, sejam fotógrafos, 

produtores ou mesmo clientes, podem indicar outras agências, bookers e trabalhos. Algumas 

garotas conseguem, com o tempo, contatos diretos com os clientes, e assim dispensam o 

atravessador, no caso, a agência, logo, torna-se um contrato mais lucrativo. 

Na relação modelo-agência, o agenciamento pode ser através de contrato de 

exclusividade ou não. No primeiro caso, a modelo só pode trabalhar para aquela agência, sob 

pena de multa, caso faça algum outro trabalho por fora. No segundo caso, quando tem algum 

casting dentro do perfil daquela garota, a agência entra em contato com ela, mas isso não 

impede a modelo de se agenciar nos mesmos moldes com outras agências, e, de fato, é o que a 
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maioria, principalmente na base da pirâmide, acabam fazendo, já que quanto mais agências 

tiverem, em teoria, maiores serão as oportunidades de trabalho, com mais testes diferentes. 

Embora existam agências de modelo espalhadas por diversas cidades do país, elas se 

concentram nas áreas urbanas e, invariavelmente, todas as modelos que querem se 

profissionalizar, de fato, e acender na carreira, acabam convergindo para os grandes centros 

da moda do país. Isso pode acontecer por intermédio de suas agências – que se tornam, nesses 

casos, suas agências-mãe –, em parceria com outras maiores nesses locais, ou serem filiais 

das grandes agências das capitais, ou ainda, por conta (LIBARDI, 2004). 

Quando é por intermédio das agências, costuma-se firmar um contrato (em média, um 

ano), onde a modelo ficará junto com outras na mesma condição em apartamentos ou casas de 

modelo, mantidas pelas agências e sob responsabilidade das mesmas, e uma vez lá, seguirão 

com os processos anteriormente descritos. Perfil > castings > trabalhos. Os contratos variam, 

mas o mais comum é que as despesas com moradia sejam descontadas, em parte ou 

totalmente, dos cachês dos trabalhos que as modelos forem fazendo.  

Os contratos de exclusividade, nesses casos, podem fornecer, além da moradia, nos 

casos de garotas que vieram de outras cidades e Estados, uma ajuda de custo semanal, o 

pocket Money, que a modelo pode usar para se alimentar, pagar os transportes para os castings 

e o que mais precisarem. Os contratos normalmente asseguram o pocket Money nos primeiros 

meses, que seria o tempo, em tese, que as modelos levariam para poderem ter um fluxo de 

trabalhos e já estarem recebendo o suficiente para se sustentarem por conta própria. Grande 

parte das modelos internacionais vão para os mercados estrangeiros sob essa modalidade 

contratual. 

 Quanto mais a modelo subir na hierarquia da pirâmide, maiores serão as exigências 

com relação ao desempenho, comprometimento, e, principalmente, para as exigências do 

mercado, o que implica em um controle das medidas corporais, formas e tipos de cabelo, 

coloração, entre tantas outras coisas. Por outro lado, a medida em que forem subindo, tanto os 

trabalhos, quanto os cachês serão melhores. No estágio internacional, há uma certa 

padronização que pode diferir das do mercado nacional, e a modelo deverá se enquadrar para 

ter acesso a ele (LIBARDI, 2004). 

As constantes viagens, morar longe da família e amigos, as cobranças e exigências das 

agências, dos clientes e da indústria em si, os altos e baixos da carreira em que um período de 

muitos trabalhos pode ser sucedido por outro com muito poucos ou até mesmo nenhum, a 

constante expectativa de se vai ou não conseguir ser aprovada nos castings, a enorme 

concorrência e suas implicações são, todos, desafios que a modelo acaba tendo que lidar no 
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dia a dia da profissão (LIBARDI, 2004; TAWIL, 2005). 

Esses desafios podem acarretar diversos problemas, dependendo de como cada uma 

lida com eles a medida em que vão surgindo. São muito jovens, e desde cedo já lidam com 

diversas situações que envolvem rejeição, o “não ser escolhida”, “não ser boa o bastante” e 

outras ideias do tipo podem ser duros golpes na autoestima dessas garotas (LIBARDI, 2004; 

TAWIL, 2005). A frustração gerada por essas quebras de expectativa, a decepção com os 

rumos da carreira, a insegurança e o medo que podem advir desses pensamentos, isso tudo 

pode aumentar a pressão que sentem sobre si, sobre a carreira e seu futuro, colocando em 

xeque os planos, projetos de vida e os sonhos que alimentaram a iniciativa de ingressarem na 

profissão. 

 Casos de ansiedade, estresse, insônia, anorexia, bulimia, anemia, sentimentos de 

solidão, depressão e uso de drogas (álcool, remédios para emagrecer, para dormir, entre 

outras, além de drogas ilícitas) são uma realidade que existe dentro da profissão. Por essas 

razões, cada vez mais as agências têm procurado e firmado parcerias com profissionais como 

psicólogos, médicos e nutricionistas, a fim de melhor orientar as modelos e assim prevenir 

quadros graves como esses (LIBARDI, 2004; TAWIL, 2005).  

Mas novamente, a agitação da profissão, com todas as suas viagens de trabalho, 

mudanças de agências, de cidades, de país e de cultura não criam as melhores condições para 

que trabalhos preventivos de médio e longo prazo como esses sejam desenvolvidos. Ainda 

assim, são métodos válidos para ajudar, de alguma forma, principalmente com relação as mais 

jovens, já que as viagens e mudanças são menos frequentes e costumam ficar mais tempo 

vinculadas às suas respectivas agências-mãe. 

A profissão de modelos, de forma alguma, é um conto de fadas, nem perto disso, 

entretanto, apesar das dificuldades e problemas anteriormente descritos, também é uma 

carreira que possibilita ganhos financeiros consideráveis em períodos de tempo bastante 

curtos. As viagens permitem que se conheçam outros lugares, culturas, costumes e pessoas. 

Também permite acesso a áreas e setores restritos à camada média da população, meios 

luxuosos, requintados e sofisticados, todos esses, elementos que remetem a riqueza e sucesso 

dentro de uma cultura orientada pelo e para o consumo, para o “ter” e o parecer. 

Mergulhando nesse meio feérico, essas garotas podem se embriagar naqueles 

momentos imediatos de prazer e diversão, imitando seus pares ao mesmo tempo em que 

tentam se diferenciar através de objetos e símbolos de status, sucesso e prestígio. A 

efemeridade da profissão com uma perspectiva relativamente curta, ao mesmo tempo em que 

gera preocupação no “o que fazer quando parar?”, também dificulta esse mesmo pensar, pois 
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a atenção volta-se sempre ao presente, ao momento atual, imediato e que está constantemente 

em mudança, sempre se metamorfoseando (e exigindo que as modelos acompanhem o ritmo 

da indústria).  
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4 OS CAMINHOS DE UMA PESQUISA QUE LIDA COM O MUNDO DA MODA 

 

Antes de se prosseguir com a apresentação de como foi o percurso da pesquisa e o 

trabalho de campo, é importante retomar alguns pontos. Esta é uma pesquisa de Psicologia 

Social Crítica que objetiva compreender as metamorfoses da estética da mercadoria e as 

implicações do fetichismo no desenvolvimento e nas negociações identitárias de mulheres 

brasileiras maiores de 18 anos que trabalham como modelos – o objeto da pesquisa. Foi 

registrada na Plataforma Brasil e submetida ao CEP da UFC, sendo aprovada sob o número 

48448415.7.0000.5054. É um estudo de caráter qualitativo e a metodologia empregada 

revelou-se indissociável do objeto, pelas razões que ficarão claras a seguir. Dito isso, 

passemos as explanações sobre as narrativas de história de vida.  

 

4.1 Sobre as narrativas de história de vida 

 

Embora já houvessem estudos envolvendo o uso de histórias de vida dentro de uma 

tradição de história oral desde a década de 1920, na famosa Escola de Chicago – cujos 

intelectuais e pesquisadores ali reunidos inovaram o campo das pesquisas qualitativas, 

contribuindo bastante para a sociologia, a psicologia social e as ciências da comunicação 

(ANTUNES, 2012) –, e no Brasil, enquanto técnica de história de vida, tenha havido um 

breve aparecimento entre as décadas de 1940 e 1950, sendo, a seguir, ignorada pela sociologia 

e psicologia nas décadas seguintes (LIMA, 2014), foi através dos estudos de Antônio da Costa 

Ciampa, ainda em meados da década de 1980, que elementos bastante originais contribuíram 

significativamente no campo metodológico. 

Possibilitando “capitar aquilo que acontece na encruzilhada da vida individual e 

social” (LIMA, 2014, p. 19), superando a dicotomia “social/individual” e seu uso enquanto 

simples técnica para coleta de dados, a história de vida – enquanto método – forneceu para 

Ciampa, uma alternativa para as pesquisas tradicionais de identidade dentro da Psicologia 

Social que estavam sendo desenvolvidas no Brasil até então, articulando as histórias de duas 

personagens, uma fictícia (Severino, do poema de João Cabral de Melo Neto) e outra da vida 

real (Severina), e demonstrando “como os sujeitos sempre que convocados para fazerem suas 

apresentações perante outros assumem uma forma pressuposta e performativa de personagens 

em busca de algum tipo de interação” (LIMA, 2014, p. 19), além de evidenciar como o 

singular pode materializar o universal. Nas palavras de Lane (2005) “desvendando a ideologia 

da não transformação do ser humano como condição para a não transformação da sociedade” 
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(p. 12). Dessa forma, este método acaba por oferecer elementos para que a própria teoria seja 

criticada e posta à prova (LIMA, 2010, 2012, 2014).   

A narrativa de história de vida segue um padrão de entrevista não estruturada, de modo 

que, ao sujeito que narra, é pedido para que conte sua história livremente, ou seja, a narrativa 

é construída pelo próprio sujeito. A figura do narrador (der Erzähler) permite a emergência da 

narração (Erzählung) e sua principal faculdade: a de intercambiar experiências (erfahrungen), 

em vias de extinção na contemporaneidade (BENJAMIN, 2012). A palavra alemã erfahrung, 

cujo radical fahr era usado no alemão antigo com o sentido literal de percorrer, de atravessar 

uma região durante uma viagem (GAGNEBIN, 2013) fornece uma pista sobre o conceito, e o 

mesmo pode ser melhor compreendido nas palavras do próprio Benjamin (2012) em seu texto 

Experiência e Pobreza (Erfahrung und Armut). Vejamos: 

 

Sabia-se também exatamente o que era a experiência: ela sempre fora comunicada 

pelos mais velhos aos mais jovens. De forma concisa, com a autoridade da velhice, 

em provérbios; de forma prolixa, com a sua loquacidade, em histórias; as vezes 

como narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a filhos e netos. – 

Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam narrar algo 

direito? Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser 

transmitidas como um anel, de geração em geração? Quem tentará, sequer, lidar com 

a juventude invocando sua experiência? (p. 123). 

 

Gabnebin (2013) ajuda a compreender melhor a passagem ao destacar como a 

experiência se inscreve numa temporalidade que é comum a várias gerações, dizendo respeito, 

assim, a uma tradição “compartilhada e retomada na continuidade de uma palavra transmitida 

de pai a filho” (p. 57). Em outro texto, O Narrador (Der Erzähler), Benjamin (2012) 

demonstra que havia uma continuidade e temporalidade nas antigas sociedades artesanais 

opostas ao tempo que, no trabalho dentro do capitalismo moderno, aparece deslocado e 

entrecortado. Trata-se de uma tradição (Tradition) que, obrigatoriamente, perpassa uma 

prática comum onde as histórias do narrador tradicional não eram simplesmente ouvidas e/ou 

lidas, mas sim, escutadas e seguidas, o que geraria uma verdadeira formação (Bildung) que 

seria válida para os indivíduos que compartilhassem uma mesma coletividade (GAGNEBIN, 

2013). 

Na leitura de Gagnebin (2013), essa orientação prática que se perdeu pode explicar a 

habitual desorientação (Rat-losigkeit), ou seja, essa incapacidade de dar e receber um 

verdadeiro conselho (Rat). A autora destaca a expressão privilegiada da experiência 

tradicional usando como exemplo, a palavra do moribundo, pois ele, no limiar da morte, 

aproxima, com intimidade, o mundo vivo – e familiar – do outro mundo desconhecido – 

apesar de comum a todos. Do mesmo modo como Benjamin (2012) destacou sobre os 
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viajantes que voltavam de longe, Gagnebin (2013) afirma que o moribundo seria imbuído de 

uma autoridade suprema conferida pela “última viagem”. 

Para Benjamin (2012), o narrador é alguém que sabe “dar conselhos” ao ouvinte, o 

que, já na década de 1930, soava algo antiquado, acerca do que, o autor esclarece que é 

devido ao fato de que estava havendo uma perda da comunicabilidade das experiências 

(declínio da experiência, do alemão Verfall der Erfahrung). Por essa razão, não podemos dar 

conselhos, uns aos outros.  

O “dar conselhos”, vale pontuar, diz respeito muito mais a “fazer uma sugestão sobre a 

continuação de uma história que está se desenrolando” (p. 216) do que simplesmente 

responder a uma pergunta. Sugestão essa, que para ser obtida exigiria, antes, primeiramente, 

saber narrar a história, além do que, uma pessoa, dirá Benjamin (2012), só é receptiva a um 

conselho na mesma medida em que enuncia, verbaliza a sua situação. Ao conselho que é 

tecido na substância da viva vivida, o autor dá um nome: sabedoria. E é pela sabedoria, o lado 

épico da verdade, estar em extinção que a arte de narrar aproxima-se de seu fim. 

Em ambos os textos, Experiência e Pobreza (de 1933) e O Narrador (escrito entre 

1928 e 1935), Benjamin (2012) emprega o exemplo dos soldados que voltavam mudos da 

Primeira Guerra Mundial, não mais ricos, mas ao contrário, mais pobres em experiências 

comunicáveis, através disso, pode-se ilustrar a sujeição dos indivíduos às forças 

poderosíssimas e impessoais da técnica que, crescendo cada vez mais, transformam as vidas 

das pessoas de maneira tão grande e tão rapidamente que não é possível para os sujeitos 

acompanha-las e assimilar tais mudanças pela palavra (GAGNEBIN, 2013). No campo dos 

domínios psíquicos, valores individuais e privados foram substituindo cada vez mais as 

crenças em saberes coletivos (certezas coletivas), ainda que estas não fossem 

fundamentalmente rejeitadas ou criticadas (GAGNEBIN, 2013).  

É nesse contexto que o conceito de vivênvia (Erlebnis), em Benjamin (2012), aparece 

em oposição ao de experiência (Erfahrung). Ao indivíduo particular, juntamente com sua 

preciosidade, o acompanhará a solidão, o que se reflete não apenas na interiorização 

psicológica, mas também espacial, no caso, na arquitetura e no modo de vida do indivíduo 

burguês que, ao sofrer uma despersonalização generalizada, tenta, em vão, “remediar” tal mal 

através da “apropriação pessoal e personalizada redobrada de tudo o que lhe pertence no 

privado: suas experiências inefáveis (Erlebnisse), seus sentimentos, sua mulher, seus filhos, 

sua casa e seus objetos pessoais” (GAGNEBIN, 2013, p. 59).  

Há um esforço nos modos como móveis, adereços e outros acessórios são dispostos 

nesses espaços privados na tentativa de ressaltar a marca do proprietário que, ao sair de casa, 
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torna-se anônimo. Tenta-se deixar rastros que, em nossa sociedade onde o vidro – em sua 

transparência, dureza, frieza e sobriedade, todas contrárias ao “segredo” e que o expõe – 

substituiu o veludo, estes os rastros transformam-se em manchas a serem apagadas 

(BENJAMIN, 2012; GAGNEBIN, 2013). 

 Ciampa (1987/2005), Lima (2010, 2014) e Antunes (2012) concordam que a narrativa 

não se resume a simplesmente descrever o passado, pois ao narrar, o articulamos com o 

presente e com nossos projetos futuros, além de, potencialmente, tal ação possa aparecer, 

segundo Lima (2010) como “uma forma de resistência à massificação e à serialidade” (p. 41). 

Para este autor, a importância da narração encontrar-se-ia na possibilidade de que o sujeito 

que conta sua história tenha que “nos mostrar os restos, rastros, de sua individualidade” 

(LIMA, 2010, p. 41). Esse exercício de articulação entre passado e o presente possibilita que, 

ao invés da repetição daquilo que se lembra, abram-se em lacunas, buracos, tanto ao recalcado 

quanto ao esquecido, para que, com hesitações, tropeços e solavancos, possam dizer “aquilo 

que ainda não teve direito nem à lembrança nem às palavras” (GAGNEBIN, 2009, p. 55). 

Gagnebin (2013) ainda destaca que a importância da narração para a constituição do 

sujeito sempre fora reconhecida como a da rememoração – a retomada, pela palavra, de um 

passado que, sem isso, “desapareceria no silêncio e no esquecimento” (p. 3), e ainda hoje, 

esse cuidado com o lembrar enraíza-se na história e na literatura como uma forma de se tentar 

reconstruir o passado que se esvai na efemeridade da existência humana. 

 

Se podemos assim ler as histórias que a humanidade se conta a si mesma como o 

fluxo constitutivo da memória e, portanto, de sua identidade, nem por isso o próprio 

movimento da narração deixa de ser atravessado, de maneira geralmente mais 

subterrânea, pelo refluxo do esquecimento; esquecimento que seria não só uma 

falha, um “branco” de memória, mas também uma atividade que apaga, renuncia, 

recorta, opõe ao infinito da memória a finitude necessária da morte e a inscreve no 

âmago da narração. (GAGNEBIN, 2013, p. 3). 

 

A rememoração também reforça o compromisso ético do pesquisador na relação com o 

entrevistado ao se tornar mais do que um simples expectador da história narrada (LIMA, 

2010), pois há nisso uma atenção precisa ao presente, particularmente, a “estas estranhas 

ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de não se esquecer do 

passado, mas também de agir sobre o presente” (GAGNEBIN, 2009, p. 55). A fidedignidade 

com relação ao passado não deve visar um fim em si, mas sim, à transformação do presente. 

Desse modo, ao utilizar a narrativa de história de vida, o pesquisador passa a ocupar o lugar 

de “testemunha” do sofrimento e das possibilidades (de subversão) dos indivíduos (LIMA, 

2010). A amplitude do conceito de testemunha aqui empregado é melhor compreendida nas 

palavras de Gagnebin (2009). Para a autora, 
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Testemunha não seria somente aquele que viu com os seus próprios olhos, o histor 

de Heródoto, a testemunha direta. Testemunha também seria aquele que não vai 

embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro e que aceita que suas 

palavras levem adiante, como num revezamento, a história do outro: não por 

culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente a transmissão simbólica, 

assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa retomada 

reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a ousar 

esboçar uma outra história, a inventar o presente. (GAGNEBIN, 2009, p. 57). 

 

Há, dessa forma, um vínculo entre pesquisador e pesquisado, desde o primeiro contato 

feito até a entrevista em si, e “ambos são incitados a suspender, reordenar e, na maioria das 

vezes, transformar noções e conexões argumentativas sobre a vida ou sobre o ser que se 

apresenta em narrativa” (ANTUNES, 2012, p. 72). No ato narrativo, as interpretações que os 

sujeitos fazem a respeito de como viveram e vivem, de como foram, são e de como querer vir 

a ser são atualizadas, buscando reconhecimento dos sentidos expressos em cada fala diante do 

pesquisador que atentamente escuta e testemunha as representações que os sujeitos tem dos 

fatos de suas vidas (ANTUNES, 2012).  

O pesquisador como testemunha, portanto, é um posicionamento ético-político frente 

as desigualdades que são presenciadas (LIMA, 2010) e que, através das narrativas do singular 

que materializam o universal – onde este universal dominante é o capital –, permitem que se 

veja o universal em sua particularização (e com isso não se quer aqui dizer que o universal 

seja o conjunto dos particulares. Ele não o é e isso nos faria perder a noção de “totalidade”). A 

explicitação do singular permite que se visualize “a quebra da continuidade do existir 

humano” em decorrência de uma imposição social onde a identidade do indivíduo – sua 

vontade – “é confrontada com exigências do mercado” (LIMA, 2010, p. 43).  

O objetivo do emprego da narrativa de história de vida como método de pesquisa num 

estudo de identidade compreendida no sintagma identidade-metamorfose-emancipação está na 

possibilidade desta nos mostrar como é que a identidade dessas pessoas – no caso, dessas 

mulheres que trabalham como modelos – foi se metamorfoseando ao longo dos anos, partindo 

de uma série de influências que as cruzam, de um sem fim de contingências das quais não 

podem escapar e que sobre elas atuam como forças exteriores, além de destacar como certas 

representações “podem representar a contradição perante a mesmice” (LIMA, 2010, p. 44). 

 

4.2 O percurso da pesquisa 

 

A pesquisa começou com as leituras de obras e autores relacionados ao tema proposto, 

paralelamente ao conteúdo ministrado nas disciplinas cursadas no programa de pós-graduação 
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do departamento de psicologia. No mesmo período, preparou-se a versão do projeto que 

atendesse aos pré-requisitos exigidos pelo comitê de ética, após o que, tendo sido aprovado, 

houve a autorização necessária para ir a campo coletar as informações mediante as entrevistas 

de narrativas de história de vida – que foram agendadas após o contato com as garotas e suas 

respectivas aceitações em participar da pesquisa. 

 Através da rede social virtual Facebook, pode-se fazer uma espécie de varredura e 

triagem de perfis de modelos femininas comerciais brasileiras, bastando, para tanto, ter um 

computador ou outro aparelho eletrônico com acesso à internet e a rede social onde a busca 

seria realizada. Esse procedimento foi quase que diário e durou até o fim das entrevistas, 

quando, então, optou-se por encerrar essa fase em razão da riqueza de informações e o tempo 

restante para que uma análise adequada das narrativas de história de vida pudesse ser 

efetuada. 

 Os perfis visitados no Facebook provinham de várias fontes: contatos profissionais 

que o pesquisador possuía por conta dos anos em que trabalhou como modelo, amigas da lista 

de contatos dessas pessoas conhecidas, ou ainda, de perfis públicos (perfil com informações, 

fotos e comentários no modo “público”, ou seja, não precisaria ser um contato da lista de tal 

pessoa para poder ver, curtir ou comentar os posts e as fotos em tais perfis). Buscava-se 

elementos que chamassem a atenção como potenciais fontes de informações importantes para 

a pesquisa. 

 Esses elementos incluiam fotos (tanto as profissionais de trabalhos realizados, books, e 

afins, quanto as vinculadas a vida pessoal, festas, entre outras), comentários postados sobre as 

fotos ou algum outro escrito da modelo, onde pudesse ser visto a interação da mesma com os 

comentadores, com o público que tinha acesso aquele material. Um outro elemento 

interessante constatado com certa frequência ao longo de todos os meses de busca foi o das 

“propagandas” que as garotas realizavam para determinadas marcas, por exemplo, na 

academia, tirar uma selfie cuja legenda enaltecia a roupa de ginástica (e a marca), ou, numa 

clínica estética, “agradecer” por “todo apoio e suporte” que a clínica em questão estava lhe 

dando para “se manter em forma”. Isso pode ser verificado em outras situações, mas 

principalmente as associadas aos cuidados do corpo – academias de musculação, clínicas 

estéticas e suplementos alimentares – e do visual – roupas e acessórios para as mais diversas 

situações, desde a vestimenta para a ginástica até o vestido para uma festa. 

 Como dito há pouco, a atenção não se limitou as modelos, apenas, mas também, ao 

público e o que comentavam, bem como a interação delas com ele. Além de centenas de 

curtidas, eram comuns os comentários elogiando a beleza delas ou das roupas que estavam 
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vestindo, e no caso desta última, foram corriqueiros os comentários do tipo “Nossa, que linda 

essa roupa. Vou comprar uma e ficar igual você”, e outros no mesmo teor. As fotos e 

postagens, algumas ligadas ao Instagram, também ajudaram nas ilustrações e no 

entendimento dos fenômenos de life style e as selfies, onde viagens, festas, eventos, trabalhos 

e situações do dia a dia eram expostos de modo a passar uma ideia de “sucesso”, “felicidade”, 

“prosperidade”, “glamour”. Na narrativa de Luiza, isso é abordado com maior clareza, de 

modo que por hora, será apenas apresentado superficialmente. 

 É importante esclarecer que nessa etapa, apenas sondagens foram feitas, uma vez que 

o contato com as modelos a fim de convidá-las a participar da pesquisa só pode ser realizado 

após a autorização do comitê de ética. Mas no momento em que a autorização foi dada, os 

contatos foram iniciados, em sua maioria, via internet, por intermédio da própria rede social, 

no caso, o Facebook, via mensagem privada (inbox).  

 As primeiras mulheres contatadas foram as que já figuravam na lista de contatos do 

pesquisador, onde uma breve apresentação era feita sobre a pesquisa, o tema, as modelos e a 

necessidade das entrevistas, além de, quando surgiam, eventuais dúvidas eram esclarecidas. 

Também era perguntado se elas poderiam indicar outras modelos que estivessem dentro dos 

critérios para pesquisa e que poderiam aceitar participar dela. Outras mulheres contatadas 

foram indicadas por terceiros, e o contato foi realizado de duas maneiras, nesses casos: por 

mensagem privada no perfil do Facebook ou via telefone celular. 

 Muitos foram os contratempos durante esse processo. Por vezes, as modelos 

visualizavam as mensagens, mas não respondiam rapidamente, ou respondiam de modo 

afirmativo, ou seja, que poderiam, sim, participar da pesquisa, só que não dispunham de 

tempo para tanto naquele momento, ou as agendas eram incompatíveis. Outras aceitaram e 

depois pararam de responder as mensagens – cujo objetivo era tentar agendar uma data e 

horário para a entrevista. Um contratempo ainda maior ocorreu algumas vezes, que foram 

casos em que, tendo concordado em participar e acertado um dia e horário específicos 

previamente, tiveram que desmarcar por conta de algum trabalho que surgira ou outros 

imprevistos – que variaram desde problema de saúde na família até briga com o marido.  

 Em mais de uma ocasião, a entrevista foi desmarcada na véspera da data que havia 

sido combinada. Houve, inclusive, um caso em que a entrevista precisou ser cancelada no dia 

em que aconteceria, cerca de uma hora antes do horário combinado. Essas dificuldades 

superaram as expectativas. Imprevistos diversos, mudança de ideia e outros contratempos são 

esperados em qualquer pesquisa que lide com seres humanos e dependa de entrevistas 
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concedidas, que por sua vez, necessitam serem marcadas e organizadas para que aconteçam. 

Ainda assim, nesta pesquisa, extrapolaram o imaginado.  

 A dinâmica de trabalho da profissão de modelo, com seleções, castings, trabalhos que 

surgem repentinamente, outros que são desmarcados e reagendados, e toda uma série de 

outras situações fogem – e muito – aos esquemas de trabalhos formais – com dias e horários 

fixos ou com pouca variação entre os mesmos. E, obviamente, da mesma maneira como tal 

dinâmica atravessa, influencia e interfere na vida pessoal e no dia a dia dessas mulheres, 

também influenciou e interferiu no andamento desta pesquisa na fase de agendamento das 

entrevistas. 

 

4.3 Como as entrevistas de narrativas de história de vida foram realizadas 

 

 Apesar das dificuldades mencionadas acima, algumas entrevistas aconteceram e as 

participantes selecionadas puderam narrar suas respectivas histórias de vida aos 

entrevistadores. Dentre essas narrativas, decidimos trabalhar em cima de uma, no caso, a de 

Luiza, participante que o pesquisador conheceu durante o período em que trabalhou como 

modelo e com quem manteve contato esporadicamente.  

Luiza nasceu no Estado de Minas Gerais, atuou durante anos no principal mercado do 

país, em São Paulo, e na época das entrevistas, estava atuando como modelo internacional na 

Europa. Tinha 27 anos e trabalhava como modelo há 11 anos, aproximadamente. Foram 

necessárias duas entrevistas com ela e, como estava na Europa, onde vivia e trabalhava, o 

recurso utilizado foi a vídeo conferência, especificamente, através do Skype. Foram feitas 

algumas tentativas de agendamento até que finalmente deu certo.  

Para esta primeira entrevista, além do pesquisador responsável pela pesquisa, uma 

outra pesquisadora – que é orientanda do mesmo orientador deste trabalho, só que do 

doutorado, – esteve presente no papel de segunda entrevistadora. Além de ter experiência com 

a metodologia empregada, o fato de não ter contato com o campo em torno da profissão de 

modelo possibilitou que houvessem dois olhares distintos sobre os conteúdos que surgiram 

durante a narrativa de Luiza.  

O procedimento em torno das entrevistas de narrativa de história de vida foi o seguinte: a) 

Apresentação dos dois entrevistadores e o porquê de estarem ali; b) explicação breve sobre a 

pesquisa e da dinâmica das entrevistas, inclusive, quanto ao fato de que os áudios das mesmas 

seriam gravados e, posteriormente, transcritos de forma literal; c) leitura em voz alta do 

Termo de Consentimento e esclarecimento de eventuais dúvidas; d) verificação, por parte dos 
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entrevistadores, dos equipamentos (computador/notebook e gravadores – foram utilizados 

dois) e da conexão de internet, bem como se a imagem e o áudio estavam em bom estado para 

ambos os lados; e) primeira pergunta gatilho: “Quem é você?”; e f) segunda pergunta, 

realizada após a resposta da primeira: “E como você se tornou quem você é?”. 

 A partir dessas duas perguntas-gatilho, a fala da entrevistada era impulsionada e os 

conteúdos iam emergindo, não havendo, portanto, entrevistas dirigidas, estruturadas ou 

similares. A participante falava livremente e narrava o que tivesse vontade de narrar sobre si 

mesma, a partir do ponto em que quisesse iniciar. Do mesmo modo, a entrevista encerrava-se 

quando a fala se esgotava, ou seja, quando a entrevistada “não tinha mais nada para contar 

naquele momento”.  

Após a entrevista, o quanto antes, iniciava-se a transcrição literal do conteúdo que 

havia sido gravado em áudio. Uma vez finalizada esta etapa, o material era enviado para a 

participante, a fim de que esta pudesse lê-lo e averiguar se estava tudo de acordo com o que 

havia narrado, se precisaria ser feita alguma correção, seja de nome, lugar, etc, ou ainda, se 

iria querer que algum trecho fosse retirado, omitido ou modificado. No caso desta primeira 

entrevista, a transcrição foi concluída poucos dias depois.  

 Muitas informações importantes foram identificadas nesse material. Ainda assim, o 

enfoque acabou sendo mais direcionado à profissão de modelo em si, o que deixou demais 

aspectos da vida de Luiza em segundo plano, levando à necessidade de marcar uma segunda 

entrevista. Esta poderia funcionar bem, ou seja, conseguir levantar as informações que 

faltaram sobre pontos que não puderam ser explorados na primeira vez, ou não funcionar – e, 

neste caso, a história de vida de Luiza não seria utilizada na pesquisa. 

 A participante gostou da experiência de narrar a própria história e concordou 

prontamente em agendar uma segunda entrevista que, por fim, ocorreu tão logo as agendas e 

as dificuldades anteriormente descritas foram superadas. Para este segundo encontro foi 

mantido o formato de dois entrevistadores. Dessa vez, o segundo entrevistador foi o próprio 

orientador da pesquisa, que a exemplo da primeira, também não tinha contato com o campo 

em torno da profissão de modelo. Os procedimentos iniciais foram os mesmos, mas mais 

dinâmicos, uma vez que a participante já estava familiarizada com eles. 

 Nesta segunda narrativa, muita informação vital para a pesquisa pode emergir. Durou 

mais tempo do que a primeira, e somando-se o que fora conseguido em ambas, pode-se 

concluir que não seria necessário um terceiro encontro com esta participante. Ademais, o 

procedimento foi o mesmo: transcrição literal do conteúdo narrado que fora gravado em áudio 
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e, após finalizá-la, encaminhar o referido material para apreciação por parte da participante. 

Ao todo, foram cerca de quarenta páginas de material transcrito. 

As duas entrevistas onde Luiza narrou sua história de vida compuseram o conteúdo 

empírico a partir do qual as análises e articulações teóricas foram feitas, revelando várias 

facetas da profissão de modelo e seu entorno, tanto nos atrativos da carreira quanto nas 

dificuldades que a mesma reserva, desde o cenário nacional até o internacional. Além disso, 

em vários momentos da narrativa de Luiza, pode-se perceber como a profissão atravessa e 

influencia outras esferas da vida dessas mulheres e seu círculo de convivência, ilustrando, 

assim, várias situações onde isso pode ser identificado e algumas das consequências em torno 

dessas negociações identitárias, o que constituiu pistas importantes para se pensar essas 

questões.  

Em razão do grande número de informações obtidas, do tempo disponibilizado para a 

realização de uma pesquisa de mestrado e das dificuldades encontradas para se conseguir, 

efetivamente, novas entrevistadas em tempo hábil, optou-se por não mais procurar novas 

participantes para a pesquisa. O material das transcrições foi analisado e separado por temas, 

onde os trechos foram agrupados pelo assunto e relevância que os mesmos apresentaram. As 

falas, cujos conteúdos foram considerados mais importantes, eram destacadas e colocadas em 

um novo grupo para nova análise, cruzando essas informações com os referenciais teóricos 

que orientaram essa pesquisa.  
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5. A NARRATIVA DE HISTÓRIA DE VIDA DE VIDA DE LUIZA 

 

 Como dito anteriormente, as entrevistas com Luiza foram realizadas através do Skype, 

uma vez que ela se encontrava na Europa, ao passo que os entrevistadores estavam no Brasil. 

Luiza é uma mulher que pode ser considerada como sendo bem animada, divertida e 

espontânea. Bastante expressiva e expansiva, também sorri com facilidade. Brasileira, 

atualmente vive e trabalha na Europa há pouco mais de um ano (em relação à época em que a 

entrevista foi feita). Em sua narrativa, nos contou sua história de como foi “empurrada” para a 

carreira de modelo e sua trajetória através dela, do que abriu mão, do que descobriu e das 

dificuldades e vantagens da profissão. 

 Através de sua história, pudemos ver algumas das negociações identitárias que se dão 

entre a personagem modelo e as demais personagens que compõe sua identidade, e assim, 

compreender um pouco melhor essa dinâmica, como a primeira atravessa e influencia as 

demais, interferindo na construção identitária da mulher que vê impedido, em decorrência das 

exigências e condições para se manter re-pondo essa personagem, o desenvolvimento de 

outras possibilidades de poder-vir-a-ser e a concretização de possíveis projetos de vida.  

 Após os procedimentos básicos condizentes com a ética em pesquisa, a entrevista 

começou com a seguinte pergunta gatilho: “quem é você?”. Essa pergunta disparadora lhe foi 

feita tanto na primeira, quanto na segunda entrevista, como será explicado no decorrer do 

texto. 

  

5.1 Momento em que Luiza se apresenta 

 

Baaash... Ai ai ai, quem sou eu... Ai, que pergunta difícil, né?! Já começa super 

“Pá!” (risos) ... Mas quem sou eu? Ah, eu sou Luiza, tenho 27 anos, sou mineira..., 

sou filha, sou irmã..., sou namorada, sou modelo... há 11 anos... e tô quaaase me 

formando em marketing. Essa sou eu. 

  

Embora fale sobre a dificuldade da pergunta, nos responde com certa rapidez, e na 

medida em que – como narradora de sua própria história – se apresenta, nos revela também 

outras formas de expressão de sua identidade para além da modelo pressuposta. Mais do que 

isso, através de suas predicações, Luiza vai nos dando pistas sobre as relações construídas ao 

longo do tempo que lhe são significativas (como ficará claro no decorrer da história), a de 

irmã, de filha, de namorada... e por fim, permite que seja vislumbrado um projeto futuro em 

desenvolvimento: a “quase formada em marketing”. 

 Continuando, ao pensar acerca de quem ela é como pessoa, Luiza nos apresenta mais 
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algumas coisas sobre si mesma. 

 

Ahmn... quem, quem sou eu? Eu... (...) eu sou virginiana, sou exigente, ... muito 

exigente, ... ahmn... gosto muito de dançar, quando estou triste, eu gosto sempre de 

colocar música alta, seja no fone, seja em casa, e ... eu acho que eu sou uma pessoa 

muito tranquila. Eu acho que eu sou ... (...) amiga, sou muito amiga. Eu demoro 

muito a pegar confiança na pessoa, mas quando eu tomo confiança eu sou muito 

amiga. 

 

 Ao longo da narrativa, será possível imaginar momentos em que Luiza deve ter 

“colocado a música alta” e dançado pela casa. Os aspectos de ser “muito exigente” e demorar 

para “confiar na pessoa” também terão relevância no decorrer de sua narrativa. 

 Tendo respondido à primeira pergunta gatilho, lhe fizemos a segunda, “como você 

chegou a ser quem você é?”, “como você tornou-se quem você é?”, e este momento precisa 

ser discutido com mais atenção, em razão das implicações que o mesmo apresentou para os 

rumos das entrevistas. 

  
Deixa eu fazer uma pergunta antes? A gente tá falando... de... mim, pessoa, ou da 

profissão? Porque eu não sei se eu respondo como pessoa... ou como... modelo. You 

know? Sabe? Como eu cheguei a ser essa pessoa que sou como pessoa ou como 

profissão? Não entendo. 

 

 De imediato, ela deixa muito claro haver uma distinção entre a Luiza-pessoa e a 

Luiza-modelo. Na Luiza-pessoa, se coloca em primeira pessoa, ao passo que na Luiza-

modelo, esta é colocada como uma coisa externa a ela: sua profissão. Uma máscara que veste, 

um papel que interpreta. Nesse sentido, está indicando que a personagem modelo não a 

define. 

Evidentemente, a base da dúvida girava em torno de: 1) se deveria contar sua história 

pessoal ou 2) sua história profissional. Quanto a isso, o objetivo da pergunta gatilho era que 

ela pudesse narrar sobre como tornou-se quem ela é como pessoa, como identidade humana e 

que, consequentemente, comporta uma miríade de personagens, inclusive a modelo. 

Na tentativa de passar-lhe o sentido original da pergunta-gatilho, fizemos o seguinte 

questionamento: “Você trabalha como modelo, mas você é só modelo?”. A intenção era leva-

la a refletir sobre isso – de não ser apenas a modelo, mas sim, a pessoa, e desse modo, que não 

falasse apenas sobre a profissão, mas de tudo o que quisesse sobre sua história de vida. 

Todavia, na primeira parte da pergunta, sua resposta já fora “sim”, e ao terminarmos 

de fazê-la, ela respondeu dizendo “No momento, sim”. Nesse contexto, a entrevista acabou 

por influenciar na narrativa, que por sua vez, focou-se mais em elementos em torno de como 

ela havia se tornado modelo e nos contando sua trajetória. Obviamente, sua narrativa 

atravessou diversos outros contextos que não os da profissão, mas ainda assim, orientou-se 
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mais sobre a carreira. Isso levou-nos à necessidade de marcarmos uma segunda entrevista, 

onde ela pudesse contar mais sobre sua história de vida e suas experiências pessoais, não 

apenas as profissionais. 

Havia o risco da segunda entrevista não trazer os elementos necessários para os 

objetivos dessa pesquisa, o que nos obrigaria a não utilizar a história de Luiza neste trabalho. 

Felizmente, esta nova entrevista trouxe muitos outros elementos que faltaram na primeira e 

forneceram informações muito importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Juntas, as 

duas entrevistas puderam, sim, permitir que conhecêssemos a história de Luiza que será 

apresentada a seguir. Como ela mesma disse, 

 
Bom, ok. Ahn..., eu conto do começo, pode ser? 

 

5.2 Os anos em Uberlândia 

 

 A história de Luiza começa em Uberlândia. Morava em uma casa com sua mãe, seu 

pai, um irmão um ano e meio mais velho e uma irmã nove anos mais nova. Durante todos os 

anos em que morou lá, pode ter uma vida relativamente confortável. Seus pais eram os 

provedores do lar e, sem ter grandes preocupações, Luiza pode desfrutar de uma infância e 

adolescência felizes, o que se refletiu nas formas de socialização e representações que ela 

atribui a si mesma sobre aquele período de sua vida. 

 

Eu venho de uma família – eu nunca sei dizer esse negócio de classe, então vamos 

dizer assim: a gente, nós temos o dinheiro pra viver bem, entende? Então eu sempre 

gostei muito de dançar, meus pais pagaram pra mim, dança do ventre – quando eu 

devia estar aprendendo inglês (risos). É, fiz esporte no segundo, do primeiro ao 

segundo ano, sempre fui muito namoradeira. Namorei muito em Uberlândia.  

 

 As habilidades de expressão corporal da dançarina, as competências atléticas da 

esportista e o flerte (o seduzir o outro) da garota-namoradeira viriam a ser bem úteis, 

futuramente, quando a modelo entrasse em cena. Entretanto, uma outra expressão de sua 

identidade destoava nesse universo de tranquilidade e felicidades: 

 

Eu sempre tive muita base da minha família, assim, da minha mãe, do meu pai, e... 

eu nunca soube muito bem o que ser na vida... desde criança. Eu não sei por que, 

mas desde criança eu sempre me preocupo com quem eu iria ser. Então eu quis ser 

professora de escola, quis ser pedagoga... (...) depois que eu me tornei modelo, eu 

pensei em ser atriz. Então, é, isso sempre foi muito bagunçado na minha cabeça. 

(...) ah! Quis ser psicóloga! Quis muito ser psicóloga. Eu acho que eu tenho um 

jeitinho de psicóloga, de alguma forma, assim, quando meus amigos contam, 

conversam comigo, eu gosto de sentar, ouvir, prestar atenção, analisar bem e... eu 

acho que eu seria uma boa psicóloga. Eu acho... mas é uma coisa que eu não vou 

morrer sem tentar porque se eu voltasse para o Brasil, acho que eu tentaria esse 
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curso – minha terceira faculdade... mas... sem terminar, né? Maaas... eu acho que 

eu tentaria, mas aqui, em inglês, eu não tentaria, não. Eu acho que eu seria feliz 

nessa profissão. 

 

Pensar em “quem iria ser”, “quem poderia ser”, mais do que um exercício imaginativo 

comum em crianças e jovens, aparece em sua fala como uma preocupação constante, um 

“sempre preocupar-se” que persiste, mesmo depois de firmar-se em sua carreira de modelo. 

Em parte, isso se justificaria pela brevidade da mesma, como já vimos nos capítulos anteriores 

através de Godart (2010) e Libardi (2004), o que a levaria a buscar outras atividades 

profissionais como alternativas para quando não mais pudesse se apresentar como modelo, a 

exemplo do que já imaginou (professora, psicóloga, atriz, etc.).  

Por outro lado, valendo-se da teoria de identidade proposta por Ciampa (1987/2005), 

essa preocupação de Luiza poderia traduzir um desejo de concretização de sua identidade ao 

tentar atingir uma condição de ser-para-si, ou seja, busca por autodeterminação – o que não 

está sendo realizável através da representação da modelo. Entretanto, sua impossibilidade de 

concretização desses projetos os faz existir apenas no campo das possibilidades, mantendo-a 

em um estado de indeterminação que a angustia. Essa garota-que-não-sabe-quem-quer-ser 

retornará algumas vezes ao longo da narrativa de Luiza. 

 Nesse processo, revela o quanto seus pais a influenciaram em suas decisões: 

 

E (...) eu fui meio que empurrada pela minha mãe para ser modelo. (...) ela sugeriu, 

eu gostei da ideia e tô até hoje. Então... ahmn... é, eu acho que, meio que, que vou 

indo, assim, pela... pelo o que meus pais me põem, assim, porque eu realmente não 

sei muito bem o que ser da vida. 

  

A exemplo do que Libardi (2004) e Tawil (2005) assinalaram anteriormente, o caso de 

Luiza foi mais um dentre os milhares onde o “sonho de ser modelo”, na verdade, parte da 

família, o que serve bem de exemplo para a ideia de Ciampa (1987/2005) de que é a partir do 

outro que eu me constituo, no sentido de que é nas relações com os outros e no 

reconhecimento externo que, internalizando-os em mim, passo a me reconhecer como tal.  

  Objetivamente, também evidencia o papel de grande influência que os pais de Luiza 

têm em sua vida, e o quão susceptível ela é para seus conselhos. Entretanto, também é 

possível identificarmos, muito superficialmente, as implicações que o individualismo e o 

culto ao Eu têm no sujeito, pois como assinala Berger (2006), na mesma medida em que 

aumenta a “autonomia”, também cresce a pressão das convenções sociais e a vulnerabilidade 

do indivíduo às opiniões alheias (sobretudo as da mídia e do mercado de consumo, onde a 

carreira de modelo, para um jovem bonita e indecisa quanto ao que quer fazer da vida, pode 

aparecer como grande atrativo: dinheiro, viagens, sucesso, fama, reconhecimento, etc.). 
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 Por fim, é interessante destacar que ainda que Luiza se identifique como modelo (há 

11 anos), a garota-que-não-sabe-o-que-quer-ser persistiu sem ser superada. 

  

5.3 Quando um grave acidente mobiliza a família e transforma a relação entre irmãos 

 

 Luiza passa a nos contar sobre como é sua relação com seus pais e seu irmão, este 

último, alguém com quem ela não se dava bem, até que ele sofre um grave acidente e toda a 

dinâmica familiar se transforma, assim como a própria relação entre eles. Ela começa nos 

contando sobre sua mãe: 

 

Então, eu e a minha mãe, nós somos muito, muito, muito ligadas. Nós somos muito 

amigas, né. (...) Então a gente tem uma conexão boa. Sabe, ela, como mãe, não é 

aquela mãe que me... que me castiga e fala assim “olha, você saiu pra beber e você 

está aí pra trabalhar. Você está aí sozinha”, sabe? (...) ela é de conversar comigo. 

Pelo certo ou pelo errado, ela é uma mãe que saber falar “nossa, filha. Parabéns”, 

ou então puxar a orelha... com carinho, sabe? Mas mesmo com carinho, eu sinto. 

Então, ela, ela é uma pessoa que me passa muuuuita credibilidade. Eu... eu 

pergunto tudo pra ela, eu conto tudo pra ela..., então, como é uma mãe de cabeça 

aberta, que aceita, entende as coisas, eu respeito tudo o que ela me fala, “por que 

que você não tenta isso?”, “por que você não tenta aquilo?”... 

  

 Sua mãe parece representar uma figura central em sua vida, sendo, ao mesmo tempo, 

mãe, amiga, confidente e conselheira.  

 

(...) o engraçado é que eu pareço muito com meu pai no sentido de personalidade. A 

minha mãe, ela é meio medrosa, o meu pai já meio “vamos lá”, “que que tem pra 

fazer? Tô indo”, então eu sou meio corajosa, assim, igual meu pai, e sou meio 

machinho igual ele, no sentido de, mesmo, de briga. (...) meu pai é... ele é 

brincalhão, mas ele é muito sério, assim, sabe? Ele me vê magra, ãhn... ele me vê 

magra e fala assim bem alto “[Vo]Cê tá comendo? [Vo]cê não tá comendo, né 

menina?” (risos). E... ele é um bom pai. (...) Ele..., é, das poucas vezes, assim, não 

poucas vezes, ele sempre foi muito presente, mas ao mesmo tempo, ausente. Eu 

nunca fui de sentar com ele numa mesa e contar do meu dia inteiro, tipo, eu não 

conto tudo pra ele. 

  

 Já com seu pai, a relação é mais séria, com ele exercendo uma figura mais protetora. 

Embora os dois tenham um bom relacionamento, esta relação é mais fechada.  

 

(...) ele pergunta do meu relacionamento, da minha vida pessoal, do meu trabalho, 

eu respondo, e pergunta até quanto que eu ganho – coisa que minha mãe não 

pergunta. Não entendo porque que ele quer saber (risos), mas ele é uma pessoa que 

presa pelo meu “pé de meia”, igual ele fala... “Vai fazendo o seu pé de meia, filha”, 

“vai fazendo o seu pé de meia”. E... ele é... Ah, ele é um bom homem. Eu vejo ele 

como meu (...) protetor físico, minha mãe é minha protetora de alma, assim. Acho 

que eu tenho uns pais bem assim, perfeitos pra mim, pra minha vida. 

 

A representação amorosa que Luiza faz de seus pais, além de ajudar a compreender a 

influência que eles exercem em sua vida, também nos auxilia a dimensionar o quão difíceis 
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são os momentos de solidão e as longas distâncias, experimentadas, desde cedo, por ela, assim 

como por tantas outras garotas que ingressam na carreira de modelo. 

Seu relacionamento com seu irmão, no entanto, difere bastante daquele que tem com 

seus pais: 

 

Meu irmão, a gente se estranha porque ele é uma pessoa muito difícil de lidar, 

sempre foi, desde quando ele era pequenininho, desde criança. Minha mãe me conta 

uma história de que quando eu nasci, (...) ela veio caminhando assim, comigo no 

colo, e chegou pra ele e “olha aqui, filho, a neném que a mamãe trouxe pra brincar 

com você”. Ele olhou e levantou a mão, tipo, pra, né, pra bater e fez bico e saiu pra 

lá correndo. Então eu acho que ele nunca me aceitou muito como irmã, aquele 

negócio de (...)perder (...) o posto como filho único, tipo assim. 

 

Essa barreira afetiva conflituosa entre ambos impossibilitava o desenvolvimento de 

outras formas de representação, o que reduzia a relação dela com o irmão à mesmice da re-

posição da personagem irmã-que-não-era-aceita.  

 

Eu tinha 16 [anos] e ele tava no mês pra fazer 18 [anos]. Ele sofreu um acidente de 

moto, o ônibus pegou ele de lado, ele teve vááários, vários, ahmn, várias fraturas, 

fratura exposta, ficou em coma, foi bem sofrido. Foi bem sofrido. E foi uma coisa, 

eu acho, meio que espiritual, para aqueles que acreditam que, não sei, muita coisa 

aconteceu, ahmn, nessa minha ligação com ele, de, de nós termos que nos acertar, 

enquanto pessoas, nessa vida, porque eu sonhei, enquanto ele estava no hospital, 

ele, eu sonhava muito com ele, e um médium, acho que é assim, quando você tá 

perdendo uma pessoa, você vai em-qualquer-lugar-que-tenha-uma-resposta. Foi 

mais ou menos assim, na época, pra gente. 

 

Luiza revela um aspecto bastante espiritualizado, desconhecido de nós até o momento. 

Frente à gravíssima situação em que o irmão se encontrava, ela e a família encontram na 

esfera “espiritual” do universo religioso, um modo de suportar aquela realidade e, além disso, 

de tentar transformá-la. Nesse período surge a irmã-que-tem-fé.  

 

Então nós íamos na igreja católica, evangélica, é, eu sou espírita kardecista, 

acredito em vida após a morte, é, não fomos à umbanda, mas nesse centro 

kardecista o médium me falou “você pode tirar o seu irmão do coma”, e me ensinou 

uns exercícios... como se fosse pra... “me comunicar” com ele pra onde ele 

estivesse. Eu senti nisso uma responsabilidade de trazer meu irmão de volta. Sabe? 

 

A irmã-que-tem-fé se imbui da responsabilidade de resgatar o irmão do coma, e para 

isso, influenciada pelo meio em que se encontrava, mergulha nas questões espirituais e seus 

exercícios sugeridos pelo médium. 

 

Então toda noite, antes de dormir, ele no hospital, eu fazia uma oração muito forte, imagina 

ele, e não sei o quê, ele bem, sorrindo, caminhando... 

 

Fruto dos cuidados médicos, das orações, de ambas as coisas, de fato, o irmão 

despertou do estado de coma. Todavia, foram meses no hospital, internado, e a família 
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precisou organizar um rodízio entre si com a finalidade de assisti-lo em tempo integral. Uma 

vez que Luiza só estudava, acabou ficando a maior parte do tempo com ele lá.  

 

(...) eu passava a maior parte do tempo cuidando dele no hospital, e como ele não falava, ele 

ficava fazendo gestos e eu ficava ali, me esforçando pra falar com ele, e isso, de alguma 

forma, foi uma... uma lição pra nós dois, sabe? “Vocês precisam de vocês”. Eu sempre fui 

muita aberta pra, como que eu falo? Pra amá-lo, assim. Pra amar ele. Eu tenho, ele não é uma 

pessoa aberta pra mim. Hoje, nem tanto, mas, é. 

 

A dificuldade na comunicação convencional criou condições objetivas para que 

desenvolvessem outras alternativas na busca de entendimento, um que, mesmo antes, eles não 

tinham. Isso promoveu, gradualmente, uma mudança qualitativa na relação de Luiza com seu 

irmão, um movimento de alterização em que a irmã-que-não-era-aceita é superada, deixando 

de ser re-posta. Ciampa (1987/2005) descreve esse processo da seguinte maneira:  

 

A negação da negação (como exposto) permite a expressão do outro outro que 

também sou eu: isso consiste na alterização da minha identidade, na eliminação de 

minha identidade pressuposta (que deixa de ser re-reposta) e no desenvolvimento de 

uma identidade posta como metamorfose constante, em que toda humanidade 

contida em mim se concretiza. Isso permite me representar (1º sentido) sempre como 

diferente de mim mesmo (deixar de presentificar uma apresentação de mim que foi 

cristalizada em momentos anteriores, deixar de repor uma identidade pressuposta) 

(p. 188-9). 

 

Lima (2010) completa enfatizando como, nesse processo, o indivíduo pode propor 

novas personagens, se auto-determinando, o que, significa não se trata apenas um membro da 

comunidade, mas sim, alguém que reage a ela e, também, que pode transformá-la com suas 

ações. A materialidade de uma identidade, para esse autor, se concretiza, como o próprio 

exemplo de Luiza demonstra, na manifestação da vontade. 

 

(...) depois disso, realmente, nós... eu acho que nós nos aceitamos mais, acho que 

hoje a gente fica meio assim “oi, tudo bem?”, meio sem graça porque a gente não 

se conhece, sabe? A gente não se conhece enquanto irmãos, a gente nunca foi de 

conversar, sempre se bateu, então a gente fica meio sem graça, mas hoje eu tenho 

certeza que a gente se aceita mais... nós não brigamos mais, ele conserta meu 

computador, ele tira vírus, ele, ele faz transferência pra mim, tipo, pelo pay-pal, por 

exemplo. Eu nunca soube mexer, ele me ajuda, sabe? Hoje, com muito mais amor e 

disposição. 

 

5.4 Os primeiros passos na carreira de modelo 

 

A oportunidade de Luiza entrar em contato com a moda e a profissão de modelo surgiu 

a partir de um concurso de moda em sua cidade, quando ela tinha dezesseis anos. Casablancas 

(2008) descreve o scouting como uma ferramenta essencial para a renovação do cast da 

agência e, em concordância com Libardi (2004), é fato que os concursos são uma ótima forma 

de reunir um grande número de potenciais novas modelos (new faces), evento que pode 
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utilizar não apenas os scouters, mas também, a divulgação através de publicidade ou mídias 

convencionais (como foi o caso com Luiza):  

 

(...) foram no recreio distribuir. Me deram o panfleto, e (...) uma das meninas da foto 

era a ... uma das meninas que estudava na escola. Até então, ninguém sabia que ela 

era modelo e tal (...) Daí eu levei o panfleto pra casa, nada empolgada, porque eu 

nunca achei que ia ser, que podia ser modelo ou algo do tipo, e aí a minha mãe se 

empolgou com a história. 

  

Nessa passagem, é possível observarmos uma estratégia da indústria empregada pela 

agência, a partir da qual, pode se manifestar o princípio de afirmação, que segundo Godart 

(2010), trata do desejo de imitação e diferenciação. E o motivo é o seguinte: embora não 

tenha sido o caso com Luiza, o fato de se colocar a foto de uma estudante daquela escola no 

panfleto gera uma aproximação com as demais garotas que frequentam aquele espaço, 

aumentando a identificação e a proximidade com um “sonho de ser modelo” através do desejo 

de imitar a jovem na foto, que por sua vez, se destaca, diferenciando-se das demais. 

No que diz respeito a Luiza, a garota-que-não-sabe-quem-quer-ser já havia se 

imaginado representando diversas personagens diferentes (professora, psicóloga, pedagoga, 

etc.), mas, curiosamente, nunca tinha cogitado se tornar modelo.  

 

Daí ela falou “ai, você deveria ir” e não sei o quê, pá, pá, você deveria.  Ah, mãe, 

será? (...) Então eu falei: Ah!, não vou. E ela disse, “ah, você deveria ir, fazer um 

book e não sei o quê”. Então fiz o concurso, não fiquei entre a primeira (...) mas eu 

fiquei entre as trinta. As trinta ganhariam um (...) curso de modelo. Daí eu comecei 

a gostar do esquema da passarela, e logo em seguida (...) tivemos que fazer um book 

profissional, eu gostei muito daquilo, que foi, acho que me saí muito bem, e me senti 

confortável em fazer as fotos, entendeu? E daí... (...) logo procurei, comecei a 

procurar, pela internet, agências. 

  

 Há uma certa fantasia envolvida na figura da profissão de modelo que seduz pelas suas 

possibilidades de se conseguir com rapidez, dinheiro, fama, prestígio, etc., o que, por sua vez, 

acaba valorizando-a dentro de uma cultura, conforme já destacado por Lipovetsky (2009) e 

Calanca (2011) hedonista, individualista, ligada aos prazeres e satisfações imediatas e 

orientadas ao consumo. Isso seduz, se não a própria modelo em potencial, seus familiares, 

amigos e conhecidos, como foi o caso com Luiza. 

 Ao mesmo tempo, isso garante que uma profissão que é indissociável da indústria da 

moda – logo, operando no mesmo ritmo frenético das mudanças rápidas, regulares e não 

cumulativas – possa estar constantemente abastecendo um mercado que exige constantemente 

o novo, a renovação e substituição dos rostos e dos corpos. Por isso, ainda que a vitoriosa 

nesses concursos tenha alguns privilégios, como um contrato, o grande objetivo é atrair o 

maior número de potenciais new faces para lançar no mercado. 
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 Essa passagem de sua narrativa traz o empírico como ilustração do que Ciampa 

(1987/2005) discute sobre a questão da identidade e reconhecimento. Luiza, ao ser 

reconhecida como podendo ser modelo, como sendo modelo, vai internalizando tais 

predicações até que se intitula: “sou modelo”. As relações externas a ela foram determinantes 

para a constituição dessa personagem. Passemos, uma vez mais, a palavra a ela: 

 

Na época, eu entrei numa agência muito boa que era a “Blume” (...) que me cobrou 

um oooutro curso profissional, um curso de modelo onde eu fiz, tive diploma. Lá eu 

aprendi a maquiar, andar, sentar..., falar... bem pouco, mas é mais o básico mesmo 

que a gente tem na nossa carreira. Como se maquiar, maquiar bem pouquinho, ou 

somente os cílios, não marcar muito... foi basicamente isso que eu aprendi no curso. 

E no final nós tivemos um certificado. É, veio escrito um certificado com meu nome, 

o nome da professora e a agência. 

  

Ao entrar em uma agência melhor, o nível de cobrança e exigência aumentam na 

mesma proporção. Aprender a agir, falar e se comportar como modelo nos remete ao que 

Ciampa (1987/2005) e Lima (2010) tratam sobre os modos de produção de identidade que são 

voltados para atender interesses e conveniências que, ao serem analisados, são os do capital.  

O treinamento de Luiza tem como objetivo prepara-la para o mercado. O curso, então, 

é diferente do anterior porque a faixa do mercado é mais elitizada do que a de antes, e por isso 

também, lhe exigiram um novo book – lembrando que este item consiste de fotos 

profissionais da modelo, produzidas de modo a tentar destacar os melhores ângulos, traços e 

aspectos da aparência da garota para que agregue valor a apresentação de sua imagem e, 

consequentemente, ao valor de sua venda.  

 

E dali uma professora gostou muito de mim e me levou pra uma outra agência. E lá 

eu comecei a trabalhar. Comecei com, fazendo trabalhos... de graça... ahmn... teve 

um que foi um vídeo... foi pra um shopping, que o vídeo foi muito legal, somente pro 

interno do shopping e esse foi de graça, e depois começou a aparecer algumas, 

umas campanhas, umas fotos, assim, e por aí foi... 

 

 Em sua narrativa, Luiza nos mostra outra prática frequente das agências com relação 

as new faces: “trabalhos gratuitos”. Como a modelo new face ainda não é conhecida, não tem 

muitos contatos e/ou conhecidos no meio, “aparecer”, ter sua imagem divulgada, e, enfim, 

tornar-se conhecida é importante para que possa conseguir mais trabalhos, trabalhos melhores, 

e assim ascender profissionalmente, como aconteceu com Luiza.  

As agências, então, oferecem trabalhos (menores) que possibilitarão justamente isso: 

visibilidade; experiência; contatos (network). Também serve para as agências testarem e 

analisarem as modelos new faces atuando no mercado de trabalho, como se saem e se valerá a 

pena (financeiramente) investir em suas carreiras ou não. Em contrapartida, elas trabalham de 

graça em um ou outro trabalho (não sempre). 
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 O problema desse esquema é que as agências, quando são contratadas pelos clientes, 

recebem por todos esses trabalhos, o que inclui a parte que cabe à modelo. Do valor bruto do 

cachê, a agência subtrai a parte correspondente à sua comissão (normalmente, variando entre 

20%-30%, a depender do contrato) por intermediarem a relação cliente-modelo, mas a modelo 

não recebe a dela.  

Quase sempre bem jovens, encantadas com o mundo da moda que estão apenas 

começando a descobrir e seduzidas por sonhos de fama, riqueza, sucesso e reconhecimento, 

dificilmente questionam essas práticas que, de fato, são abusivas. E se, por acaso a modelo 

new face não concordar com aqueles trabalhos sem remuneração, as chances da agência não 

lhe oferecer mais testes (castings) e trabalhos aumentam (há exceções, obviamente).  

 De volta à história de Luiza:  

 

E de lá, eu passei por mais umas três agências, fiz todo tipo de trabalho no sentido 

de trabalho muito bom, por exemplo, eu fiz Arezzo, na época, conhece Arezzo? Fiz 

Elmo na época, foi muito bom. LOJA DE SAPATOS! (risos). Me deu uma 

repercussão boa, tanto na escola, que saiu em outdoor atrás do ônibus (...) Daí foi 

uma foto que realmente marcou pra mim, na época da escola... em Minas [Gerais], 

porque eu ainda tava no colégio... que foi, na época, uma paga boa também, e aí eu 

comecei a gostar, realmente, da, do, do esquema de modelo. 

 

 Essas mudanças de agência continuarão uma constante na carreira de Luiza, que não é 

exceção nesse meio. Sobretudo sem ter contratos de exclusividade, raramente será 

interessante para a modelo estar vinculada à apenas uma agência. Quanto aos trabalhos de 

Luiza para marcas de prestígio, ao mesmo tempo que podemos identificar o princípio de 

afirmação de Godart (2010), já mencionado antes, que a leva a se diferenciar de seus pares, 

também permite a expressão de outro, o da simbolização: 

 

O princípio de simbolização não traduz somente a dimensão cultural de todo 

fenômeno de moda, mas também a separação que existe entre os objetos concretos e 

os símbolos que eles personificam. No seio da moda autônoma, a simbolização 

constitui um nível de autonomia superior (p. 144). 

 

O reconhecimento que tem como modelo se estende para além do mercado da moda e 

a sua valorização nele. No dia a dia, Luiza passa a ser reconhecida enquanto modelo em 

outras esferas de sua vida, na escola, por exemplo, onde é a estudante, mas também passa a 

coexistir a modelo. Nesse primeiro momento, a coexistência é prazerosa, divertida, e reforça 

nela o desejo de prosseguir re-pondo esta personagem. 

 

Aí passei por algumas agências mais, que fui seguindo essa professora que me direcionava, 

essa primeira (...) que gostou de mim... no curso. Aí depois eu comecei a caminhar sozinha 

com relação a agência (...) Aí eu comecei a procurar agências grandes, que teriam trabalhos 

melhores, campanhas melhores, que pagariam melhor. Ahm, eu fui na “Top”, que é uma 

agência muuuito fashion, muito, muito boa, mas eu sempre tive muito quadril. Quadril sempre 
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foi um problema pra mim na questão modelo, porque altura, eu tenho, mas quadril sempre foi 

um problema. Iam medir: “Ah, não, você tem muito quadril”. Sempre 98, 99 [centímetros] 

...então isso sempre foi um problema. E também, eu nunca tive muita noção de COMO 

emagrecer, como perder quadril, então eu fui levando. 

  

 Mais uma vez, se a agência é melhor, o nível de exigência também será. Para 

conseguir essas oportunidades, a condição era clara: se adequar as configurações estéticas 

exigidas pelo mercado. Sua opção? Modificar o corpo, no caso, o quadril, visto ali como um 

problema. As leis que regem o universo da mercadoria se impõem sobre o próprio corpo 

tornado coisa.  

 Até aqui, já deve ter ficado claro como a modelo é transformada em mercadoria dentro 

da indústria da moda. Repetindo o que dissemos no começo desse trabalho, dentro de nossa 

sociedade capitalista, no fim das contas, todos nós acabamos por tornarmo-nos uma 

mercadoria. A questão é que a modelo, talvez mais do que a maioria das demais profissões, 

explicita essa relação. Da mesma forma, a questão do corpo que, como apresentado por 

Goldenberg (2015), transformado em um capital, rende dividendos quando bem cultivado, é 

evidente nesta carreira. 

 Se a modelo se torna uma mercadoria, isso significa que, de acordo com o que vimos 

em Marx (1867/2013) e Bottomore (2012), as relações aparecerão de modo invertido, onde as 

relações entre os objetos serão personificadas, enquanto que as relações entre as pessoas serão 

dadas como relações entre coisas. O fetiche da mercadoria modelo aparecerá tão logo ela seja 

lançada no mercado, com seu valor agregado inerente a ela como algo natural, e não 

estabelecido numa relação social entre os homens.  

 Nas modelos, podemos observar, empiricamente, os mecanismos em curso do que foi 

visto no capítulo teórico com Haug (1997). A manifestação sensível da mercadoria, sua 

aparência estética, é essencial na indústria da moda – e através da expansão da forma moda, 

tornou-se importante para todos os outros setores do mercado, de acordo com Lipovetsky 

(2009). Embora possa se manifestar simplesmente como uma beleza que agrada aos sentidos, 

quando inserida no mercado, estará a serviço da realização do valor de troca, como vimos 

antes, com uma finalidade bem clara: despertar naqueles que a observarem, a excitação e o 

desejo de posse, que por sua vez, motiva-os à compra. 

 E apesar de a moda ter um ritmo de mudança mais intenso do que o do parecer (a 

aparência), como vimos por intermédio de Godart (2010) está pode ser modificada também, 

por exemplo, através do uso de maquiagem, adereços e modificações no próprio corpo, o que 

pode incluir redução de medidas no quadril, como no caso de Luiza. Portanto, as 

metamorfoses da estética da mercadoria modelo acompanham as mudanças da moda dentro 
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das designações e regras do mercado, para atender aos interesses do capital. 

  Dito isso, passemos ao próximo ponto na história de Luiza. 

 

5.5 Separação dos pais: a filha-que-virou-antena 

  
Quando meus pais se separaram, eu fui a antena – eu reconheço em todos os 

sentidos que eu fui a antena – porque meu irmão mais velho não quis mais falar 

com meu pai. (...) meu pai (...), ele se voltou contra minha mãe, a minha irmã 

pequena só chorava, não entendia a falta do meu pai e, graças a Deus, eu entendo, 

assim, que eu tenho uma cabeça boa e aberta pra algumas coisas. Tá feliz, fica. Não 

tá feliz, saí. Se divorcia. Meus irmãos não entendiam muito isso. Então a separação 

dos meus pais mexeu muito comigo. Hoje eu até faço terapia porque... porque eu 

sou uma pessoa que não acredita muito em fidelidade. Então, como meu pai traiu 

muito minha mãe, eu, hoje em dia, é difícil aceitar que a pessoa do meu lado tá só 

comigo, entende? 

 

O processo de separação conturbado dos pais desestruturou o núcleo familiar, o que 

levou Luiza a mediar as relações entre pais, filhos e irmãos, fazendo com que surgisse uma 

nova personagem: a filha-que-virou-antena. Sustentá-la em meio à essa turbulência foi 

tremendamente desgastante, mas teve um agravante a mais, já que o pai, como uma das 

figuras centrais para ela, como vimos até aqui, ao ter as traições expostas, abalou o senso de 

confiança de Luiza, principalmente nas relações interpessoais com homens, o que deu origem 

a desconfiada. 

 

(...) na época, o meu pai ficou tão bravo que ele levou o carro, ele levou a moto, e 

queria que minha mãe vendesse a casa de qualquer jeito. E daí, (...) meu irmão, ele 

ficou meio “por que que meu pai tá fazendo isso?”, sabe? Quando eu entendia que 

meu pai tava só bravo. Mas no fundo eu sabia que isso ia passar. E por fim, nós não 

vendemos a casa, a raiva dele passou, o meu irmão voltou a conversar com meu pai 

e, enfim, é, o meu pai me falou ainda esse ano que, que na época que ele pegou o 

carro, pegou a moto, pegou as coisas dele e foi embora, queria que vendesse a casa, 

a Manuela era muito novinha, minha irmã, ela perguntou pra ele “pai, por que que 

você pegou o carro e a moto da minha mãe se você só pode andar em um?”. Ela era 

bebê..., uma menina, e faz essa pergunta pra ele e ele ficou assim... “e num é que é 

verdade?”..., né? 

 

Para Luiza, aquilo tudo foi uma fase necessária para a evolução da família. Os pais, 

hoje em dia, são amigos, o pai e o irmão até vão pescar juntos e ele continua pagando a 

pensão da filha caçula que está na faculdade. 

 

5.6 Tempos difíceis: a modelo-de-show-room-que-também-é-secretária 

 
Ahm, eu modelei, eu acho que, por 4 anos em Minas e um dia... o trabalho tava bem 

fraco e eu comecei a procurar - por conta também - show room pra fazer, porque 

show room paga até bem, quando você faz, tipo, todos os dias. Eles pagavam, na 

época, ...50 reais por dia. Foi o que consegui, na época, pra “Fissura”. E daí eles 

gostaram de mim, como eu tinha bumbum, né? Preenchia as calças. 
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 Um primeiro ponto a destacarmos aqui é para o fato da carreira de modelo oscilar 

entre altos e baixos, o que é algo presente em muitas profissões, mas dificilmente com a 

frequência com que ocorre no mundo da moda. O show room é um segmento não tão 

priorizado pelas modelos porque, financeiramente, não paga tão bem quanto os demais, mas a 

regularidade dele, como Luiza atesta, permite certa “estabilidade” nos ganhos. 

 O segundo ponto a destacar diz respeito a metamorfose estética das exigências desse 

mercado. Ao mudarem as regras, mudam-se os padrões desejados. Assim, o quadril de Luiza 

que foi considerado um problema para um setor, se torna desejável em outro. E dentro dessas 

metamorfoses, tanto de exigências quanto estéticas, a modelo se adequa para se manter ativa. 

Nesse caso em particular, não foi um problema para ela, ao menos não no sentido das 

medidas. 

 

Daí eu fiquei na “Fissura” por uns 7 meses... e daí, é ... a secretária faltou num dia 

e eu comecei a atender telefone e ali mesmo eu fiquei. Então eu era a modelo e eu 

era a secretária. Mas aquilo, pra mim, estava sendo demais, de verdade. E daí um 

dia, eu cheguei em casa, tipo, muito, muito, muito cansada e, tipo, “eu não quero 

essa vida mais, tanto secretária, tanto modelo, eu não quero mais, tô muito 

cansada”. Eu chegava em casa com as pernas assim... como fala? Fo-formigando? 

De tanto vestir calça jeans, tirar calça jeans, vestir calça jeans, tirar, apertada, né? 

 

 As contingências em torno do trabalho na empresa a levam a comparecer frente a ela 

tanto como modelo quanto como secretária, configurando uma personagem indesejável que 

Luiza se via forçada a mantê-la, indefinidamente. A manutenção da modelo-que-também-é-

secretária a consome suas forças diariamente, até leva-la ao limite. E embora seja uma 

situação específica, pode-se transpô-la para muitas outras esferas profissionais na sociedade, 

onde os interesses do mercado, das “firmas” e empresas coagem seus trabalhadores à 

condições de trabalho que os sobrecarreguem ou os levem ao adoecimento. 

 

Eu... eu acredito em Deus. Eu fiz uma oração, eu falei “meu Deus do céu, eu não 

quero mais essa vida pra mim. Muda minha vida! Muda minha vida”. Eu lembro 

que eu orei muuuito forte. Aí, no dia seguinte, acordei bem, fui trabalhar, meu 

trabalho normal, de sempre e tá-rá-rá... uma semana depois – eu não esqueço disso 

– uma semana depois, uma amiga de uma tia me achou no facebook, ela era 

scoulter e perguntou se eu queria ir pra São Paulo. Aí eu falei “caraca! Ir pra São 

Paulo... eu nunca saí de Minas”. E daí eu falei pra minha [mãe], o que você acha? 

Ela falou: “ah, eu acho legal, mas São Paulo...” – era um contrato de um ano. E aí 

eu falei “ah, eu vou um ano e depois eu volto”. E daí eu terminei meu namoro. 

Cancelei meu contrato com a “Fissura” e fui pra São Paulo.  

 

Em sua história de vida, Luiza aprendera que em momentos de grande dificuldade, 

deve recorrer à espiritualidade, onde comparece perante si mesma como a irmã-que-tem-fé. 

Não obstante à oração forte, no dia seguinte, Luiza continua, por mais um tempo, tendo que 

suportar o fardo da representação da modelo-que-também-é-secretária. Sobre essa grande 
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oportunidade, São Paulo é o maior polo da moda do país, da América Latina e um dos grandes 

centros da moda no mundo.  

O uso das redes sociais digitais é bastante comum como uma das formas para as 

agências e seus scoulters encontrarem novas modelos para compor seu casting e contatá-las. 

Por outro lado, isso também significa, para essas garotas, a existência do risco de golpes e 

outros crimes que empregam os meios digitais para tais finalidades. Felizmente, para Luiza, 

não foi esse, o caso. 

O contrato de um ano soa como um período de experiência, do qual, uma vez 

finalizado, ela poderia simplesmente voltar à sua cidade natal. A decisão em favor da Luiza-

modelo atravessa, de ponta a ponta, a vida da Luiza-pessoa e as demais representações de sua 

identidade e as negociações entre elas. As relações interpessoais têm mudanças drásticas em 

favor dessa decisão. Termina o namoro, ficará longe dos amigos e da família, mas também, 

isso lhe permitiria sair da condição exaustiva em que se encontrava, o que é simbolizado pelo 

cancelamento do contrato com a empresa “Fissura”.  

Assim como milhares de outras garotas no Brasil, Luiza atravessa, repleta de 

expectativas, o arco-íris de sonhos e promessas da carreira de modelo, em busca de seu pote 

de ouro. Essa decisão foi determinante para sua carreira e os rumos que a mesma tomaram, 

como será demonstrado a seguir.  

 

5.7 Vida e trabalho em São Paulo, a capital da moda do Brasil 

 

Foi, na época, pela “Bethany”, meus pais me levaram lá (...) Eu lembro que eu fui 

com 300 reais na carteira, que não deu nem pra duas semanas, e daí num resumão 

sobre São Paulo, meu começo foi muito difícil porque eu morava com 12 modelos, 

mas era um apartamento em Moema, e eu dei SORTE(!) porque eu não dividia 

quarto. Eu peguei o quarto da empregada. Então o quarto tava muuuito sujo, eu 

lembro que minha mãe olhou, assim “minha filha, você tem certeza que você quer 

ficar assim, aqui? ”. Eu vi que ela tava com dor no coração. Aí eu falei “não, mãe. 

Eu tô aqui, vou ficar, ué. Vou ficar, né?”. Daí comecei a limpar o quarto. Deixei o 

quarto tooodo bonitinho. Depois as “zoiúdas” todas da casa vieram querer meu 

quarto, que era lá sozinho, só tinha uma cama e um espacinho pra minha mala. E 

daí eu morei nessa casa, com esse monte de modelo, por 8 meses... trabalhando 

“ok”. 

 

 Conforme já discutido anteriormente, autores como Lipovetsky (2009), Godart (2010) 

e Calanca (2011) descrevem a moda como convergindo para os grandes centros urbanos. São 

nessas cidades onde o ritmo da moda (enquanto fenômeno e indústria) são sentidos de modo 

mais intensos. O trabalho de modelo, através de sua estética, explicita essa cadência de 

mudanças e novidades. 

Para Luiza, entretanto, assim como para as demais garotas que chegam à cidade, o maior 
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desafio inicial não é o elevado custo de vida (em comparação às demais cidades do país), mas 

sim, ter que conviver em um espaço restrito com mais doze pessoas, todas desconhecidas, e 

em situação semelhante: muito jovens, vindas de lugares distintos, com costumes e hábitos 

bastante diferentes. Um contexto que transforma um pequeno e solitário quarto sujo em 

“sorte”. O “zoiúdas” em sua fala também sugere que esse convívio não foi dos mais “fáceis”.  

 O estranhamento em se viver com pessoas que não conhece se mantém, de certo 

modo, pela alta rotatividade nesses apartamentos de modelo. Sempre tem alguém deixando o 

apartamento e uma nova garota chegando para ocupar a vaga. O fato de Luiza ter ficado em 

um quarto sujo mostra que o apartamento estava lotado e aquele era o único espaço 

disponível. 

 As agências optam por esses apartamentos (ou casas) de modelo porque: 1) o custo é 

menor do que apartamentos individuais; 2) permite um maior controle da administração da 

vida das garotas ali. Normalmente há regras específicas para o convívio no espaço, horários 

para sair e/ou chegar (nesse caso, são mais flexíveis para as que forem maiores de idade, e 

bem mais rígido para menores, isso por razões óbvias, já que as agências são responsáveis 

pelas garotas vivendo ali). O valor das despesas pode ser pago, total ou parcialmente, pelas 

modelos, a depender do contrato. Como a maioria chega sem ter trabalhos fechados, apenas o 

contrato com a agência, o valor das despesas costuma ser descontado dos cachês dos trabalhos 

que elas forem fazendo.   

 Pois bem, Luiza continua sua narrativa: 

 

(...) eles queriam mudar meu cabelo nessa agência, porque eu sempre usei meu 

cabelo escovado, e... o meu cacheado nunca foi bonito. Nunca foi bonito. Um 

cacheado tipo Thais Araújo, nunca tive. E essa agência queria que eu mudasse meu 

cabelo. Falavam que “ah, eu acho que você tá trabalhando bem, mas eu acho que 

você tinha que ter um black power, assim...”. Mas meu cabelo não fica black power, 

eu uso relaxamento e isso não vai rolar. “Não, usa seu cabelo por duas semanas. 

Vamos fazer um teste”. 

  

 A fetichização em torno da modelo se evidencia mais uma vez na passagem acima. 

Seu visual, sua aparência estética, logo, seu cabelo e, portanto, seu corpo se tornam palco de 

um laboratório onde as fórmulas do mercado são combinadas e testadas. Como apresentado 

anteriormente no capítulo teórico, Haug (1997) demonstra que, no intuito de tornar a 

mercadoria mais vendável, realizam-se modificações constantes nas formas de sua 

manifestação estética.  

As metamorfoses da estética da mercadoria modelo incidem sobre o próprio corpo de 

Luiza, que ao manter a re-posição dessa personagem, se vê em meio a uma situação contrária 

a que gostaria (queria o cabelo dela de um jeito, mas a “forçam” a usá-lo de outro). A 
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sugestão, na verdade, expressa uma relação verticalizada onde as modelos, de modo algum, 

são as protagonistas, mas sim, e isso sim, as mercadorias mais valiosas. 

 No imperativo de mudança constante independe “sucesso” ou “fracasso de venda” e o 

caso de Luiza prova isso. “você tá trabalhando bem, mas acho que você tinha que...”. A 

exemplo do que acontece no mercado financeiro e na especulação imobiliária, há riscos que 

podem trazer grandes ganhos financeiros. Para isso, só precisa ter o capital para investir. Em 

um mercado altamente competitivo como o da indústria da moda, as agências sabem disso 

melhor do que ninguém. Se der certo, os ganhos serão evidentes, e se não der certo, bem, a 

maior parte do ônus ficará com a própria modelo. E Luiza sentiu isso “na pele”, ou melhor, 

“no cabelo”: 

 

Aí eu comecei a usar meu cabelo molhado, assim, porque não tinha volume, não era 

bonito. Eu quase entrei em depressão porque não funcionou, não girei. Então foi a 

primeira tentativa que eu tive com meu cabelo... natural... porque eu acho que no 

Brasil a gente tem essa mentalidade assim, ainda – eu falo porque eu sou negra, eu 

sei. “Se você é negro, você TEM que ter o seu cabelo black”. Não é assim. Quer 

dizer que se você é branco, você não pode ter seu cabelo reto? Você não pode ter 

seu cabelo... sabe? Então eu tive muito problema com isso. E... daí fiquei nessa 

agência por um tempo e voltei a usar meu cabelo... liso, né? Como se diz. 

  

 O “experimento fracassou”. Luiza “não girou”. Se estava trabalhando bem, antes, 

naquele momento, isso mudou. Além de arcar com o peso de uma mudança na qual ela não se 

enxergava como estando bonita, arcou, igualmente, com o ônus financeiro, já que “não girar” 

significa que não fechou trabalhos nesse período. Sozinha, longe da família e dos amigos, 

Luiza, tal como tantas outras garotas nessa profissão, tem que lidar com essas situações que, 

de maneira alguma, são raridade dentro da indústria da moda.  

 Além disso, Luiza traz à tona outra questão, a da representação estética de sua raça (é 

negra) no mercado da moda e na publicidade – que por sua vez, ainda que de forma 

exagerada, teatralizada e fetichizada, retrata, expressa ideias, mentalidades, comportamentos e 

práticas culturais de onde estão inseridas. Mas tudo isso torna-se matéria-prima a ser usada na 

publicidade, com a única finalidade de impulsionar as vendas das mercadorias, não importa 

quais sejam. 

 A questão dos tipos, perfis e estereótipos na indústria da moda é algo que serve 

justamente para isso, ou seja, servir para os cenários publicitários que serão utilizados em 

alguma campanha e que, para isso, necessitam de peças que se enquadram exatamente, 

perfeitamente, no roteiro estipulado e estabelecido pela indústria (LIBARDI, 2004). Por 

exemplo, uma modelo com tais características que são abreviadas em um perfil “jovem mãe” 

para uma campanha publicitária de margarina, ou uma asiática para umas fotos estilizadas no 
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bairro oriental da cidade, entre tantas outras possibilidades. 

 Por fim, Luiza voltou a usar o seu cabelo da forma que gostava e deu seguimento a sua 

carreira. Entre esses períodos de altos e baixos, comuns à profissão de modelo (e a várias 

outras), como mencionado anteriormente, é bastante comum que busquem fontes alternativas 

para complementar renda e assim prover as condições materiais de sua subsistência. Não 

podemos esquecer da realidade de Luiza ali, que representa a de milhares como ela: morando 

em outro Estado, sozinha, longe da família, bastante jovens e tendo que assumir as 

responsabilidades e dificuldades de se viver em uma megalópole. Ela nos conta um pouco 

mais sobre essas “correrias” da vida de modelo: 

 

(...) em São Paulo tem muito trabalho que a gente chama de “correria”, o trabalho 

de “hosters”, né? Que muita modelo não consegue alcançar, ahm, não é a meta, por 

exemplo, se a minha conta fecha todo o mês com três mil, eu pago tudo, aluguel, 

tudo, então se eu não chego aí, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Então eu 

acho que muita modelo faz o trabalho de hostess, que você fica na porta de um 

restaurante ou de um hotel, recepcionando os clientes e direcionando ele às mesas. 

Isso é uma boa forma de ter um “extra” com modelos. Você é bonita, não precisa 

falar muito, só levar o modelo, o cliente lá na mesa. (...) eu nunca fiz, mas eu tive 

muita vontade de fazer, mandei currículo, mas não consegui nenhum. Mas a minha 

sorte é que eu tinha um extra com um amigo que era fotógrafo e eu tinha trabalho 

com ele praticamente toda a semana. É (...) como fala, Jesus? – ahm, “look book”, 

que pagava pouquinho, mas já era um extra, sabe? Então eu tive sorte, muita sorte 

de trabalhar com ele, assim (...) aí, daí que, por fim, eu nunca precisei fazer esse 

tipo de trabalho, entendeu? Mas conheço muita menina que faz. É uma correria. 

 

 Luiza apresenta esses “extras” como trabalhos que também são atrelados à estética, a 

beleza da modelo. Essencialmente, a função é bem similar, ou seja, a manifestação sensível 

que desperta no outro a vontade ou o desejo que se reflete na compra ou consumo do que for 

ofertado (HAUG, 1997). Por outro lado, se muitas modelos não conseguem “fechar a conta”, 

como ela nos disse, isso ajuda a compreender como a concorrência se torna ainda mais 

intensa. Se não tem trabalho para todas, então alguém ficará de fora, e quem ficar, se não 

conseguir “extras”, terá suas próprias condições materiais de existência ameaçadas. 

 

Lá [em São Paulo] foi o forte, né? (...) dessa questão de competição. Do “eu estou 

mais magra”, do “eu já comprei meu carro”, “eu tenho uma Loui Vitton”... ahm.... 

“eu só trabalhava com tal cliente. Ah, você não conhece? Tadinha”, então era, ai, 

era, sei lá, tão estranho dizer porque chega a ser bobo, né? Essa coisa de 

competição, que realmente vi muito, muito em São Paulo 

(...) Se você é mulher, se você é modelo, eu não vou contar o trabalho que eu peguei 

porque senão você vai ficar com inveja, entendeu? Acho que isso tem MUUUITO no 

Brasil (...) Acho que aí, também, a pessoa namora muito pra ter ...é ... fama. “Ai, eu 

namorei com fulano”, “Ai, já namorei, já beijei ciclano na balada”, pra ter status, 

ai, São Paulo é muito status. É muito status (risos). 

 

Um mercado competitivo e com concorrência elevada, nas sociedades capitalistas 

atuais, são uma realidade em diferentes áreas, setores e profissões, o que inclui a de modelo. 
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Já vimos com Berger (2006) que a “competição é inerente ao próprio processo de 

individualização” (p. 276), já que, os referenciais que definem um e outro são intimamente 

correlacionados. Sendo assim, “para que o indivíduo se singularize, é preciso primeiro que ele 

se afaste dos ‘outros’” (p. 276).  

Uma vez que o corpo, para Berger (2006), está inscrito na lógica desse mesmo 

individualismo competitivo pertencente a uma sociedade que o cultua, essa competição se 

expressa através dele. Tanto para Goldenberg (2015) quanto para Berger (2006), o corpo é um 

capital, assim como a beleza é um capital simbólico (BERGER, 2006) que confere status 

aqueles que estão mais próximos de um padrão e referencial de beleza socialmente 

valorizados.  

Isso não se resume à profissão de modelo, mas sim, estende-se a toda sociedade. 

Evidentemente, no mundo da moda (aliás, um dos grandes responsáveis pela propagação 

disso, juntamente com a publicidade), a manifestação dessas características é muito mais 

intensa e explícita, o que Godart (2010) nos ajuda a compreender também pelo viés do 

princípio de afirmação, constitutivo da forma moda, logo, gerando diversos movimentos de 

imitação e diferenciação. O que Luiza descreveu pode ser visto através dessa perspectiva. 

O problema é que a competição intensa entre os membros de uma comunidade reflete-

se nas formas como se dão as relações entre as pessoas, pois o colega de trabalho, de 

escritório, de profissão não é visto como um colaborador, como alguém que passa pelas 

mesmas dificuldades, pelas mesmas relações de exploração, mas sim, como um concorrente, 

como uma ameaça à sua vaga, ao seu trabalho, ao seu “ganha pão”, enfim. 

 No mundo da moda, os trabalhos (assim como a própria carreira) são mais curtos e as 

seleções, castings, testes e demais meios para determinar as “escolhidas” para cada trabalho 

são uma constante nas vidas dessas mulheres. Libardi (2004) e Tawil (2005) relatam como 

essa rotina (as vezes chegam a ter até três em um único dia) as forçam a lidar com ansiedade, 

frustração e a rejeição. Tawil (2005) traz um relato interessante de Nacy, uma paciente 

(modelo) que conta sobre um dia de testes: 

 

Era uma vez na cidade de São Paulo um grupo de modelos de uma agência que foi 

para um teste, onde todas já estavam pré-selecionadas ao trabalho. Chegando lá, 

formaram uma fila e aguardaram o início do teste. Estava marcado para as 14 horas, 

mas começou às 16 horas. Todas na fila estavam cansadas de esperar. Depois que 

começou, todas foram liberadas e apenas uma pegou o trabalho. Cansadas, voltaram 

para casa, esperando o próximo dia, quando tudo irá se repetir. 

 

Em um universo de disputas tão acirradas, as posses exibidas (carros, roupas caras, 

etc.) podem ter a função de símbolos de diferenciação, status, sinais de conquista e “sucesso”, 
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o que as destacaria das demais concorrentes (ou assim acreditam), além de ser uma forma de 

afirmação e auto reconhecimento frente ao outro. 

  E dentro dessa lógica fetichizada de símbolos e objetos com a finalidade de 

diferenciação e ostentação, as próprias relações interpessoais são objetificadas através dos 

mesmos mecanismos que vimos em Marx (1867/2013) no capítulo teórico. Os 

relacionamentos afetivos, por exemplo, deixam de terem a forma de um entre pessoas e 

passam a se manifestar como uma relação entre coisas, entre símbolos de status e objetos de 

conquista mensurados, por exemplo, através da fama. A personagem-modelo atravessa, 

interfere e se expande por cada vez mais esferas da vida daquela que a representa. E essa 

parece ser uma das várias formas possíveis (mas de modo algum, a única). 

 

5.8 Modelo não é garota de programa! 

 

Bem, não tem a ver comigo, mas eu, o que acho engraçado é a questão da 

comparação que as pessoas fazem entre a carreira de modelo e prostituição. Eu, de 

verdade, não entendo muito bem por que que existe um link, ali. É, eu acho que teve 

a novela no Brasil, eu não acompanhei, eu não tava morando aí mais, na época, 

mas sei da repercussão que teve e sei como isso mexe com a cabeça das pessoas, 

então (...), nunca, nunca fui..., não vou dizer “pasta rosa” que chamam, né? (...) 

“ficha rosa”, “pasta rosa”, “book rosa”..., “caderno rosa”, sei lá (risos). Nunca fui 

pasta rosa, mas isso é uma coisa que sempre tá ali atrás. “Ah, você é modelo? E o 

que mais?”. Sempre. SEM-PRE. Deus, por quê?! 

 

 Tanto a modelo quanto a prostituta trabalham com seus corpos, sua aparência, cuja 

função é despertar no outro o desejo de posse, seja do produto exposto no comercial 

utilizando, para isso, a imagem da mulher, no caso das modelos, seja do prazer prometido 

através do próprio corpo, no caso das garotas de programa. Em ambos os casos, a função da 

manifestação estética nos moldes trazidos por Haug (1997) são as mesmas. E a existência de 

modelos “ficha rosa” – ou seja, modelos que, além das fotos, comerciais, etc., também fazem 

programa, se prostituem (são uma minoria dentro do mercado da moda, é importante destacar) 

– mostra que embora não tenha uma ligação direta, as duas profissões podem se sobrepor. São 

profissões bem diferentes, mas que possuem uma fronteira em comum que as aproxima: o 

corpo e sua manifestação estética/sensual. 

 No senso comum, tal associação não é rara, nem mesmo incomum, e nesse sentido, 

meios de comunicação de massa, como é o caso da televisão, podem prestar um desserviço à 

profissão da modelo ao veicular programas que, ao invés de ajudar a esclarecer a diferença, 

aumentar a confusão. E, dado o estigma da prostituição no Brasil, essa confusão pode ser 

bastante prejudicial.  

 Luiza, então, passa a nos contar que isso aparecia muito no Brasil (na Europa, 
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raramente), e a na sequência, relata o episódio vivido em uma balada, em São Paulo: 

 

Eu lembro (...) que quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei, muito, a ir pra 

balada, assim, com as modelos, e eu não esqueço (...) de um homem que chegou 

perto de mim, a gente começou a conversar, e não sei o quê, (...) e ele... falou pra 

mim assim, perguntou “o que que você faz aqui em São Paulo?”. Aí eu falei “ah, eu 

sou modelo”. E daí ele falou assim... “e você cobra quanto?”. Gente, aquela 

pergunta, (...) eu vou morrer com ela na minha cabeça, ninguém vai tirar ela. Aí eu 

falei “não entendi”, porque o papo tava bacana, não é possível que aquela pergunta 

saiu daquela boca, daquela pessoa. E, “você cobra quanto?”, “É” – aí ele fez assim 

“é, você cobra quanto?”... Ficou esperando resposta! Eu (...) dei as costas pra ele, 

voltei pra minha amiga e falei assim “ele perguntou quanto que eu cobro”. Minha 

amiga ficou assim “perguntou o quê?!”(...) Ele perguntou se eu sou garota de 

programa! Tipo, meu Deus, eu sou modelo! É foto, propaganda, passarela. Eu sou 

modelo, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. 

 

 Bonitas, jovens, com roupas de grife, frequentando ambientes caros. Essa descrição, se 

por um lado serve para retratar garotas se divertindo em uma balada, como foi o caso com 

Luiza e suas amigas modelos, por outro, de acordo com o estudo de Barreto (2014) sobre 

acompanhantes de luxo, serve também para retratar como se caracterizam (esteticamente, 

visualmente) e qual é um dos campos de trabalho onde atuam mulheres que se prostituem, no 

caso, acompanhantes de luxo.  

 Luiza levanta uma hipótese: 

 

(...) eu acho que..., tava até comentando com um amigo outro dia, que pode ser uma 

coisa, assim, ninguém vai virar pra um homem – numa balada, por exemplo-, (...) e 

vai falar assim “e aí, o que que você faz?”, “ah, sou garota de programa”. Então a 

menina vai falar, realmente, o quê? O que que é mais próximo? Modelo. Então eu 

acho que generalizou muito, isso. 

 

É uma situação delicada, já que existem garotas de programa que não dizem ser 

garotas de programa (embora se prostituam), e a aproximação de carreira que fazem é 

justamente com a de modelo. Outras são modelos, mas como Luiza mesmo comentou, são do 

segmento “ficha rosa”, ou seja, o cliente a contrata como modelo, mas há um “extra” no 

contrato, que são os serviços prestados como prostituta. Fora a questão da fantasia que se cria 

e se dissemina culturalmente, baseadas em formas de se vestir, lugares, etc., e que podem criar 

visões preconceituosas.  

Mais uma vez recorremos a Calanca (2011): quando uma pessoa nunca vista antes 

adentra um local, antes mesmo que ela possa dizer palavra alguma, a forma como se veste, ou 

seja, o que parece ser já comunica algo para as pessoas ali. Obviamente, a comunicação e a 

leitura dos sinais passados podem (e no caso de Luiza, foram) completamente equivocados, 

afinal, ela não era uma garota de programa, mas sim uma modelo tentando se divertir com as 

amigas em uma balada.  
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Isso também permite observar que, mesmo que brevemente mencionada em um 

comentário “sou modelo”, o universo no qual se insere essa personagem é imediatamente 

evocado. Se era a Luiza-pessoa quem estava se divertindo com as amigas, naquele instante, 

quem emergiu foi a identidade pressuposta da modelo, trazendo consigo, as formas possíveis 

(e indesejáveis) de reconhecimento associadas a ela. 

  

5.9 Os últimos anos em São Paulo  

 
E ...morei em São Paulo por 7 anos, troquei de agência outras várias vezes..., 

troquei de casa outras várias vezes (...) E hoje eu tô na “Ellite” aí no Brasil. 

Trabalhei muito, muito bem com eles - depois de mudar, também, umas 5 vezes de 

agência -, e, com isso, com esse tempo que eu fiquei no Brasil, eu fiquei, eu passei a 

conhecer clientes, produtores, que muitas vezes me chamavam direto, onde o cachê 

acabava sendo maior, né? Porque não tinha os 30% do, da agência. (...) Tentei 

também em outras agências em São Paulo, onde as agências eram maiores, por 

exemplo, a “Henry”, mas de novo bateu o negócio do quadril. Meu quadril era 

muito grande. E com a “Ellite” rolou porque eu sempre fiz muito comercial com 

eles, então... pra que eu ia diminuir meu quadril se eu tava trabalhando bem com 

comercial, né? 

 

 Libardi (2004) descreve que nas grandes agências com visibilidade e projeção de 

carreira internacional, os padrões exigidos são mais rigorosos e diferentes dos do mercado 

nacional, portanto, a questão da redução do quadril era pré-condição irrevogável.  

É amplamente conhecido, o fato de que já houve e continua havendo diversos casos de 

distúrbios alimentares (anorexia e bulimia são os mais frequentes) entre modelos (LIBARDI, 

2004; TAWIL, 2005). Ainda jovens, com os corpos em desenvolvimento, a pressão das 

agências e da indústria como um todo as levam a submeterem-se a dietas – muitas vezes, por 

conta própria – e outros recursos que encontrarem (cirurgias plásticas, por exemplo) para se 

enquadrarem nos padrões rígidos do mercado.  

 

Eu sempre me senti bem com meu corpo. Nunca achei que eu fosse gorda ou alguma 

coisa assim, mas depois da primeira vez que eu ouvi, é, um scoulter me falando isso 

“nossa, você deveria emagrecer mais pra você ir pra fora, você ia bombar lá fora”. 

Você sabe quando você não, tipo, “eu deveria emagrecer mais?”, mas eu tô bem 

assim, não? (...) eu tinha uns 17 anos quando ele me falou isso. Então, pra eu, tanto 

que eu gostava de mim porque eu me aceitava exatamente como eu era. Quando 

alguém falava pra mim “emagrece”, eu falava “gente, mas por quê?”. Então eu 

nunca me via a, a... vamos dizer assim, a “mais gorda” do que as outras modelos. 

Eu sabia que eu tinha bumbum, sabia que tinha quadril, mas eu nunca me enxerguei 

assim, então quando essa pessoa chegou e falou pra mim, eu fiquei assim “ér??” 

Por que que eu vou emagrecer pra ir viajar se eu trabalho bem no Brasil? Ãarr. Não 

faz sentido. 

 

A fala de Luiza nos permite ponderar sobre a capacidade que a indústria tem de 

influenciar as modelos quanto a própria percepção que elas têm sobre si mesmas. 

Contrastando a visão de cada uma como pessoa, se sentindo bem com o próprio corpo (como 
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Luiza) ou não, está a força do “bom para o mercado”. Barreto (2014) traz uma interessante 

reflexão acerca de um ponto de vista defendido pela Escola de Frankfurt em sua crítica ao 

caráter fetichista das mercadorias.  

Segundo a autora, “a lógica capitalista atribui valor e poder exacerbado as 

mercadorias, causando a ‘ilusão’ de que tal produto vale mais caso se apresente ao mercado 

de determinada forma” (BARRETO, 2014, p. 111). A combinação dessa “ilusão” com a 

fetichização do produto acarretaria no “processo de alienação dos indivíduos” (p. 111). 

 

5.10 Sobre a decisão de modelar fora do país 

 
A minha ida (...) pra Town’s Ville aconteceu quando eu me “formei” na faculdade 

(...) e daí... é a me, é quase a mesma situação de Uberlândia. Eu já tava de saco 

cheio da minha vida em São Paulo, e eu decidi emagrecer porque eu ouvi muitas 

outras vezes que eu precisava emagrecer pra ir pra fora. Então... me formei, (...) 

comecei a ler tudo sobre como emagrecer, como perder, parar de comer besteira... e 

aí eu comecei realmente a emagrecer. Eu perdi 3 centímetros de quadril parando de 

comer besteiras. Daí eu comecei a gostar do meu corpo com o quadril menor, sabe? 

E daí comecei a perder e tal, e falei “não, agora eu vou perder de vez, porque eu 

quero viajar. Não interessa pra onde, mas eu quero viajar”. 

  

 Desgastada com sua vida em São Paulo, Luiza viu na transformação de seu corpo, não 

mais uma exigência sem sentido, mas sim, uma oportunidade. Mas se no seu caso, a 

reeducação alimentar bastou, em muitos outros, isso é a porta de entrada para uma série de 

problemas mais graves (LIBARDI, 2004). Ainda assim, essa mudança consagra a vitória do 

desejo da indústria, que tendo a modelo alinhadas a ele, se faz prevalecer.  

 

Aí eu pedi à “Ellite” pra me mandar pra fora, não interessa onde, me manda pra 

fora, e eles não me mandavam. Eu fiquei no pé deles por pelo menos 6 meses. Claro 

que eles não iam me mandar se eu trabalhava bem, né? (...) daí eu, por minha 

conta, de novo, achei uma agência que era só internacional. E aí eles falaram na 

hora: “olha, com 95 [cm de quadril] que é com o que você está agora, eu consigo te 

mandar pra Índia... ou, talvez, pra Turquia... ahm... ou pra Acapulco. Acapulco é 

legal, é um lugar bonito” e não sei o quê, e eu falei, olha, qualquer um desses três 

lugares, eu tô feliz (...) E daí, mas eu tava a fim, eu tava A FIM DE IR. Me manda 

pra qualquer lugar, eu preciso sair de São Paulo (...) E daí... me mandaram... me 

mandaram pra Acapulco. Porque, também, eu saí de São Paulo sem falar nada de 

inglês. E daí eles falaram que Acapulco seria bacana porque eu ia encontrar 

algumas pessoas que falassem português (...) E daí eu aceitei de, de braços abertos, 

assim, viajar. Fui pra lá com 95 [centímetros] de quadril, bem, assim, cheguei na 

agência sem nenhum problema. 

 

Embora, em tese, a agência cuide dos interesses da modelo e direcione sua carreira de 

acordo, na prática, em ambos os casos, é nítido o poder que a primeira tem sobre a segunda, e 

nesse exemplo, pudemos ver que não se limita a mudanças estéticas e enquadramento em 

padrões de tal ou tal mercado, mas sim, pura e simplesmente, aos interesses da própria 

agência. Quanto aos destinos internacionais, como já mencionado anteriormente, estes estão 



118 
 

diretamente ligados ao perfil da modelo e suas medidas.  

Esse momento foi mais um divisor de águas na carreira e na vida de Luiza. 

 

5.11 Carreira internacional: o período em Acapulco 

 

Passei alguns apertos. Pra mim, era, tudo, pra mim, lá, foi tudo muito, muito novo, 

em todos os sentidos porque eu cheguei na agência... é ...com aquela mentalidade de 

cidade grande, de São Paulo, salto alto, calça jeans boca larga, relógio, 

brinquinho... singelo, mas... eu tava, tipo, pron-, montada pra casting... pra 

conhecer minha agência. Daí quando eu cheguei na agência, eles olharam pra 

minha cara e falaram “Você tá na Acapulco, pode arrumar uma havaianas, um 

short, uma bolsa mais simples, pra você ir pra teste. Tira relógio, tira esse tanto de 

coisa” (...) então foi uma oouutra transformação pra mim, porque eu tive que, 

realmente, me desmontar mesmo aqui na mente, sabe? Quem passou tanto tempo em 

São Paulo, é, com-pe-tin-do com modelos que chegavam em teste, de carro, com 

bolsa “Loui Vitton”, pá-rá-rá, essa coisa que a gente tinha em São Paulo não tinha 

em Acapulco. Então... me desmontei, aprendi a usar chi-... não chinelo, mas 

rasteirinha, a ser mais simples, sabe? A ter uma vida mais simples, sabe? 

 

 Além do contraste entre um dos grandes centros do mundo e outro de menor 

envergadura, o relato é interessante para demonstrar como a transformação da manifestação 

estética da modelo pode expressar, de certo modo, uma mudança de mentalidade – ainda que 

esta continue sob o regimento das regras do mercado e do jogo de reconhecimento nesse novo 

ambiente.  

 

E ...passei muito aperto lá, com questão de, primeiramente, de inglês, em todos os 

sentidos, ficar perdida. Teste de comercial, eu tinha todos os dias, teste comercial, 

então eu ia, a pessoa fala com você o que você tem que fazer e você não entende... é 

horrível. Então eu passei muito aperto, nesse sentido, de chegar em casa e chorar, 

chorar. Ahm... e fiquei lá 3 meses, morando 3 meses. Aprendi bem pouco o inglês 

porque eu morava num quarto sozinha, então se eu saía, eu tinha a oportunidade de 

aprender. Se eu não saísse, eu não tinha. 

 

 Novamente, Luiza está sozinha, longe da família e dos amigos, em um lugar 

completamente diferente, geograficamente, culturalmente, e o fator mais agravante: com a 

barreira do idioma. Sobre a questão da linguagem na constituição da identidade, Lima (2010) 

traz considerações interessantes acerca de suas leituras sobre Mead e Ciampa. Para ele:  

 

(...) a influência do discurso social é determinante na construção da identidade. A 

questão que se apresenta para entender a constituição do Eu é a da compreensão, do 

entendimento, do jogo linguístico responsável pela socialização e individualização 

do bicho humano. Não obstante, é preciso captar o jogo das aparências (...) (p. 146). 

 

De volta a narrativa, Luiza nos conta como foram seus últimos dias em Acapulco: 

 

(...) nesse meio tempo eu conheci meu namorado, que é a pessoa que eu tô hoje. Ele, 

na época, (...) estava lá a passeio e eu estava nos meus últimos dez dias em 

Acapulco, (...) E daí eu conheci ele numa pool party. ... Festa na piscina? E ...zero 
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inglês, né? Pra me comunicar com ele (...) E daí... só que eu olhava pra cara dele, 

por Deus (...) eu olhava pra cara dele, pros olhos dele, me passava uma confiança, 

uma confiança...(...) e daí eu passei todos esses 10 dias com ele em Acapulco, foi 

super fofo, conheci vários lugares (...) e... daí... a gente se grudou. 

 

 Luiza voltou para o Brasil e eles continuaram conversando através da internet (Skype). 

Com o tempo, decidiram voltar à Acapulco (com ele). 

 

Fui pra Acapulco, e foi incrível e começamos a namorar. Um mês depois ele foi pro 

Brasil conhecer minha família, eu fiquei igual uma idiota traduzindo o tempo inteiro 

pra minha mãe e meu pai. Minha mãe não fala inglês, meu pai (...) necas (...) Foi 

lindo. Minha família ama ele, de paixão. ... Nossa, falei, hein! (risos). 

 

 A ida de Luiza para Town’s Ville foi uma ideia que não partiu dela ou da agência, mas 

sim do namorado. Ela nos conta melhor como foi isso: 

 

(...) E aí ele falou “ah, por que você não vai pra Town’s Ville? Eu moro lá”, e não 

sei o quê, ... só que nunca tinha me passado pela cabeça ir à Town’s Ville. Nenhuma 

agência no Brasil tinha falado pra mim que eu era o perfil de Town’s Ville em algum 

sentido. Sempre me falaram Miami, esses lugares aí que eu falei, Turquia, Índia..., 

mas nunca ouvi falar de Town’s Ville pra mercado, como mercado pra mim. E daí 

ele me trocou de agência em Acapulco, porque minha agência lá também era muito 

fraca. Me colocou numa agência boa, que por sinal, hoje é minha agência mãe, que 

é a agência que me vende. Ele fez esse trâmite, e daí..., e daí, lá na agência mesmo, 

ele foi comigo... ele perguntou “ela pode, ela consegue trabalhar na Inglaterra? A 

gente consegue uma agência para ela lá?”. “Ah, claro, ela consegue trabalho na 

Inglaterra”. Aí começamos a procurar visto, que agência que eu iria quando viesse 

pra cá, onde eu ia morar, tudo isso. Foi assim que eu vim, ano passado. 

 

 Um primeiro ponto diz respeito ao fato de Luiza ter conseguido encontrar alguém que 

possibilitou uma nova mudança qualitativa na direção da superação da personagem 

desconfiada, existente desde a época da separação dos seus pais. Em segundo lugar, poder ir 

para uma capital da moda do cenário internacional foi uma grande oportunidade para sua 

carreira. 

  

5.12 Vida e trabalho em Town’s Ville: um dos centros da moda europeia 

 

Ahmn... bom, aqui é um lugar muito frio, né? Então, mais um motivo pra eu ter 

sofrido tanto, mas no quesito de trabalho é muito bom, é muito corrido..., mas não 

sofri menos do que Acapulco, porque como... como é um lugar muito caro... de se 

viver, no começo eu passei também muito aperto, mesmo com meu namorado aqui, 

eu não, não ia depender dele. (...) Mas aqui, como eu explico? Na questão da (...) 

temperatura. Do frio daqui. Então foi uma coisa que eu sofri também, muito. Como 

que eu posso me aquecer do frio? Usar muita roupa. Então, eu não trouxe muita 

roupa. Eu trouxe roupas quentes, mas a qualidade de roupa do Brasil é diferente, 

né, da daqui. Então como eu lidava com o frio? Eu vestia muita, muita blusa, 

quando eu chegava em lugar quente eu ficava tirando, igual uma besta, tum, tum, 

tum, igual uma cebola. Era como eu lidava. Não tinha dinheiro pra comprar um 

casaco quente, então eu vestia muita blusa.  

 

 Contrastando com o imaginário de prestígio e glamour da carreira internacional, Luiza 
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retrata a situação de tantas outras modelos que, como ela, resolvem investir na moda para 

além das fronteiras de seus países. Não significa que seja um quadro permanente, mas o 

começo, certamente, é uma prova difícil de suportar.  

 

E daí... Pra ir no meu primeiro dia na agência, ele [o namorado] foi comigo 

também, o que me deu uma mega segurança. Ahm... e pra ir pra casa – isso tudo no 

mesmo dia –, e pra ir pra casa, eu fui sozinha. Cheguei com muito medo, a casa..., 

eu já tinha a chave que me deram na agência, cheguei lá, era um mooonte de 

modelos andando pra lá, pra cá, e não tinha nenhuma brasileira... ah, não, tinha 

sim, chegou mais, chegou mais tarde.  

 

 O relato de Luiza demonstra como a estrutura de organização da moda e das agências 

está homogeneizada, desde os adventos da globalização, e salvo suas proporções ou 

particularidades, ademais, funcionam de modo bastante similar. Para ela, tratava-se de outra 

casa de modelos, novamente, lotada de garotas desconhecidas (eram dez pessoas).  

 

E ...daí eu perguntava “onde é que era o mercado?”, e o menino me explicava em 

inglês... dava direções “aí você vira ali”, “vira ali” – ainda bem que ele mexia a 

mão, assim, porque eu entendia... o que tava falando. Enfim, (...) Cheguei no 

mercado, acho que, pelo menos, eu perdi uma hora e meia no mercado, igualzinho a 

Acapulco. Chega no mercado, ca-dê-o-ca-fé-? Essa era a caça ao café. Cadê a 

manteiga? Você vai pegar um por um e ler o rótulo. O que que é aquilo? Sabe? 

PER-DI-DA, perdida. É horrível, meu Deus do céu! Só os legumes que eu, assim, 

pegava fácil porque eu reconhecia. (...) e depois a questão de ficar perdida. Fiquei 

muito perdida. Fiquei-, ainda que os metrôs têm tudo desenhadinho, bonitinho, eu 

me perdia nas estações, perguntava, as vezes eu achava algum filho de Deus, um 

anjo que Deus colocava na minha vida, é ...que ia andando comigo na rua, “ah, 

não, vem comigo, chegando ali, você vira”, então ia andando comigo... Ai! Dava 

um... sei lá, um aperto [no] coração, ficar perdida, e eu perguntava [para] a pessoa, 

a pessoa te responder com... precisão e você “ai, meu Deus! Que que ela falou?”. 

Parece que deleta, você não entende, então deleta da sua mente. Então eu fiquei 

muito perdida, cheguei muito em teste atrasada, perdi muito teste, perdi muito teste 

por não achar o lugar, e também não ligava pra minha agência pra perguntar 

porque como é que eu vou ENTENDEEERR?! Como é que eu vou entender, 

perguntar... que porta que é, enfim. 

 

Além da frustração evidente, ficar perdida pela cidade tinha implicações diretas nos 

trabalhos, já que se atrasava para testes ou simplesmente os perdia por não conseguir chegar 

em tempo. Isso, por sua vez, contribuía para aumentar a dimensão dessas dificuldades 

enfrentadas por ela naqueles tempos. Mas a maior dificuldade, de fato, era para que pudesse 

se manter financeiramente lá, como Luiza nos conta a seguir: 

 

No começo eu recebia 50 pounds - a gente chama de libras, no Brasil -, 50 libras 

por semana, o que não é nada. E daí... eu tinha esse dinheiro pra pagar o meu 

cartão de ônibus, comer e fazer as viagens em volta, porque a gente tem que fazer 

clientes em outras cidades em volta, então não sobrava dinheiro. (...) por muito 

tempo, aqui, eu não tinha almoço. Porque... eu tinha meu café da manhã, aliás, eu 

fazia minha compra, no mercado, a minha compra pra semana, que dava mais ou 

menos uns 20 pounds. Era tudo muito contadinho. Muito, muito contadinho. E daí 

dava uns 20 pounds, e daí... aí eu comprava as coisas pro meu café da manhã, saía 

e ficava o dia inteiro fazendo castings ou trabalho. Daí eu chegava em casa e 
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jantava. O que que eu tinha nesse meio tempo? Eu contava as moedas pra comprar 

café, porque o café, além de me aquecer, né? Er... ele tirava a minha fome. 

 

 A naturalidade com que Luiza nos conta sobre suas dificuldades impressiona. Por um 

lado, mostra sua determinação, por outro, sua resignação. Não era uma exceção naquela 

realidade da moda. Fazia parte do conjunto de coisas, situações e relações envolvidas na 

representação da personagem modelo – que cada vez mais, exigia seu tempo, seu esforço e o 

sacrifício de seu corpo. Há um ditado popular brasileiro que diz “vender o almoço para 

comprar a janta”. Luiza o levou para o outro lado do Atlântico. 

 É evidente que, em consequência dessa rotina de vida e hábitos alimentares, Luiza 

perderia peso, e a fetichização em torno da representação da Luiza-modelo se expressa, 

também, na forma animada com que conta sobre o quanto emagreceu: 

 

(...) então eu emagreci TANTO aqui, eu emagreci MUITO, porque entre um metrô e 

outro, aqui você anda muito pra fazer baldeação, você anda muito... er, então com 

um café, que era com o que eu passava o dia..., então eu emagreci muito. De perna, 

quadril, tudo o que eu tinha antes, no Brasil, eu perdi, então, o que também não foi 

um problema, isso, pra mim, aqui. É... foi isso (risos). 

 

 “Tudo o que tinha antes”, ao perder, não foi visto como problema, já que havia se 

ajustado ainda mais aos padrões estéticos da moda internacional. Por essa perspectiva, o 

problema era justamente ter o que tinha, pois isso a excluía desse segmento da indústria. Para 

ser reconhecida pelo mercado internacional, era preciso estar no padrão. Na inversão perversa 

dessa relação, o parecer (a aparência) é tudo, e ainda que o corpo chore, o mercado sorrirá. 

 Aprender a lidar com essas situações difíceis, segundo Luiza, a ajudaram a 

compreende melhor a relação com o dinheiro. Ela toma a palavra para explicar isso: 

 

Ahm... (...) a questão do dinheiro (...  como eu falei, dos 50 pounds por semana. 

Ahm... quando o meu namorado me chamava pra jantar, eu ficava meio... como se 

diz, “com dó” da comida que eu deixei em casa. Porque eu gastava aquela comida 

certinha na semana, naquela semana, e aí ele me chamava pra jantar, eu perdia 

aquela comida... entendeu? Ou quando eu passava muito tempo aqui [na casa do 

namorado], sei lá, três dias direto, o leite estragava. Eu ficava com dó, sabe? Aí eu 

comecei a sentir, realmente, o valor do dinheiro. Porque quando tudo é tão difícil, 

meu Deus do céu(!), dei 1 pound nesse leite e estragou, já, então eu ficava meio 

assim “nossa, gastei o leit-, perdi o leite”, e começava a jogar as coisas fora, no 

lixo. Dá dó, dói o coração, de verdade. 

 

 Luiza aprendeu na prática, o que Marx (1867/2013) escrevera no século XIX sobre 

isso, a saber, que as coisas que compramos, ao contrário do que se imagina, não são 

adquiridas através do dinheiro, mas sim, com o tempo de vida gasto para conseguir aquele 

dinheiro. 

Todavia, Luiza não esteve sozinha ou desamparada nesse período, pois tanto o 
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namorado quanto as pessoas onde morava lhe ajudaram em várias ocasiões: 

 

Mas lá eu tive mais apoio, assim, no sentido de: eu vou escrever um e-mail pra 

agência... é ... alguém ia me ajudar, ou então... achar lugar - morando com pessoas 

é muito mais fácil, eu acho. Porque as pessoas, quando tem paciência, elas te 

ajudam, te ensinam.  

Ahm... Eu acho que a minha vinda pra Town-, o ter o meu namorado aqui facilitou 

95%, porque quando eu cheguei, eu já tinha (...) o chip de celular, eu já tinha o 

cartão de ônibus, ele mandou tudo isso no Brasil. Porque eu poderia chegar e 

“onde eu estou?”, “pra onde eu vou?”, então, mas por coincidência, eu cheguei, sei 

lá, num domingo e ele foi me buscar no aeroporto. E daí, sabe quando você chega 

num lugar e fica igual uma boba, assim, olhando pra tudo? Tudo parecia TÃO 

grande! E daí, ele foi me direcionando, óbvio. Já me deu um mapa, me mos-, 

circulou onde eu ia morar e me, e começou a... a fazer uns testes comigo. “Se eu tô 

aqui, pra onde você vai? Você tem que vir pra cá, tem que trocar pra linha tal”, 

sabe? A minha ficha demorou a cair, demorou... meu Deus. Quanto Town’s Ville é 

grande! E daí, nesse mês, ele me ajudou a colocar no cartão, é, créditos no cartão, 

pro mês, pra eu fazer uns testes e tudo, porque eu não vim pra cá com dinheiro, eu 

vim pra cá com 200 pounds ... então ele me ajudou com isso também. 

 

 O namorado ajudou bastante, e ainda assim, Luiza passou por o que relatara acima, 

contando moedas para o café, a fim de “tirar a fome” e poder aguentar o dia. Isso nos leva a 

imaginar o tipo de dificuldades pelas quais passam outras modelos em situação similar (ou 

pior), mas sem ter alguém com quem contar, uma pessoa de confiança que possa lhes ajudar, 

inclusive, financeiramente. 

 E apesar das dificuldades, Luiza não demorou muito tempo para conseguir trabalhos, o 

que nem toda modelo consegue, como ela mesma nos conta: 

 

Eu logo já comecei a trabalhar, (...) na minha primeira semana, eu já paguei meu 

aluguel, assim, né, que a agência adianta o seu aluguel, então você não tem que 

pagar [na hora], você paga depois. Então, na primeira semana, eu já paguei meu 

aluguel, o que foi uma coisa muito boa – nem toda modelo faz isso. E daí, daí meu 

pai perguntava “e aí, como é que tá aí?”. “Ai, fiz teste”, “ai, tô cansada”, ou então 

“ai, trabalho amanhã”. Então eles ficavam bem, assim, com isso. E... é. Eu, eu... 

paguei todas as minhas dívidas, assim, com a agência, bem na primeira semana, 

nunca fiquei devendo muito, então foi bom, porque eu vim aqui pra trabalhar e 

trabalhei. Mas o dinheiro demora pra entrar, então parece que você tá trabalhando, 

trabalhando, e... não vê a cor do dinheiro. 

 

 Por um lado, ao conseguir trabalho já na primeira semana, pode se tranquilizar um 

pouco, além de impedir que a dívida com a agência aumentasse, para, por fim, quita-la. Por 

outro lado, também tranquiliza seus pais com tais notícias. Como os trabalhos e os clientes 

são diferentes, o dinheiro vai entrando conforme o contrato, variando entre dias, semanas ou 

até um ou dois meses. 

 Com vida e trabalho onde o idioma é outro, aprendê-lo é uma questão importante. Ela 

nos conta mais sobre isso: 

 

Na questão do inglês: eu estudo comigo mesma porque estudar, estudar aqui é caro. 
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É bom, mas é caro, então eu estudo comigo mesma, eu... eu falo com as pessoas que 

eu ainda tô aprendendo, porque as vezes é uma forma de, por exemplo, quando 

alguém fala muito rápido com você em um trabalho, por exemplo, e o fotógrafo te 

passa o briefing, aí eu, tipo, falo, faço uma cara de, tipo, “eu não tô entendendo 

muito bem, eu tô aprendendo inglês, ainda”, aí a pessoa tem a paciência de explicar 

e tudo bonitinho e lá lá lá. Ahm... trabalho e agência, é, e-mail, pra tudo eu peço 

ajuda, o tempo inteiro, porque eu sou muito exigente, então eu gosto de escrever 

tudo bonitinho, sabe? Tem muita modelo que, eu tava até conversando disso outro 

dia, que elas não se importam com a questão da gramática. Aí eu penso o seguinte: 

se a gente tá num outro país aprendendo ou não, errado ou não, acho que a gente 

tem meio que a obrigação de falar certo, assim, de uma forma ou de outra. As 

outras meninas, assim, elas não se importam muito de como, se tá certo, se tá 

errado, elas vão só falando, sabe? Eu me preocupo muito com essa questão de falar, 

eu quero que as pessoas me entendam bem, eu quero aprender um acento, eu quero 

aproveitar ao máximo o meu tempo aqui, nesse sentido. 

  

 Seu desejo de aprender (bem) o idioma do país onde está revela uma outra vontade de 

Luiza, que é a de se integrar com as pessoas a sua volta, poder se comunicar melhor, entender 

e ser entendida. Mas se as relações se dão em um nível superficial, como discutido 

anteriormente, esse esforço em aprender torna-se mecânico e técnico.  

Realmente, entre os altos e baixos da profissão, às vezes, até o clima pareceu não 

ajudar Luiza: 

 

Então (...) É, igual minha mãe me falou outro dia “por que que você fica em Town’s 

Ville, naquele lugar frio e num sei o que, aquele lugar sofrido”. Aqui é MUITO 

cinza. (...) agora nem tanto, porque agora é apr-, abril, então a temperatura vai só 

melhorando até, mais ou menos, agosto, mas novembro, dezembro, janeiro e 

fevereiro, aqui é CINZA, é DEPRESSIVO. 

  

 O céu cinzento em um dia frio, por vezes, refletiu bem os ânimos de Luiza em alguns 

momentos difíceis, quando várias coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo:  

 

Até o ano passado, eu entrei em uma profunda depressão sobre isso, por tudo, eu 

acho que por falta de dinheiro, de morar em apartamento de agência. Meu 

namorado, ele é de... interior, então ele gosta muito de ir pro interior, então ele me 

deixa em Town’s Ville, lá na minha casa, e ia pro interior. Então, acho que foi muita 

coisa, ao mesmo tempo, na minha cabeça, que eu entrei em uma profunda 

depressão, aqui mesmo, ainda mais quando começou a ficar cinza... Então, tudo é, 

foi muito diferente pra mim, ao mesmo tempo, sabe? 

   
De fato, são muitas as dificuldades enfrentadas na carreira e na vida das modelos. 

Luiza nos conta sobre duas: 

 

Dinheiro. Falta de dinheiro, né? Falta dele. É, saudade... de família. É uma 

dificuldade. Eu sempre falo que se eu tivesse a minha família em São Paulo, tudo 

seria diferente. Talvez não. Mas, com certeza, se eu tivesse minha família em São 

Paulo, com certeza, muita coisa teria sido diferente. É, dinheiro e a saudade, a falta 

da família. 

 

Em Town’s Ville, obviamente, isso também permanece, mas tirando seus dias cinzentos, a 

agitação do dia a dia não permite que ela mergulhe nesses pensamentos, como ela mesmo 
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explica: 

 

(...) eu acho que aqui em Town’s Ville eu ocupo, com relação a minha família, eu 

ocupo mais a minha cabeça trabalhando. Como tudo pra mim, aqui, é muito novo, 

eu desgasto, eu gasto mais o meu cérebro, então eu não fico pensando tanto no “ah, 

minha família tá ali do lado, em Uberlândia”. Aqui eu viajo muito, eu não paro, eu 

tô sempre lendo ou estudando alguma coisa, então eu não fico muito tempo 

pensando neles, não sei se entende a diferença? 

  

 Quanto a questão financeira, as situações mais delicadas foram durante os primeiros 

sete meses dela lá: 

 

E a questão de dinheiro, só vim a ter algum dinheiro pra que seja pra comprar 

coisas básicas, só esse ano, porque os 7 meses que eu passei aqui no ano passado, 

foi na base do “pocket money”, os 50, as 50 libras por semana. Então, hoje eu tô 

mais tranquila, também não pago aluguel, tô morando com o namorado, então isso, 

com certeza, dá uma aliviada. 

 

 A decisão de Luiza de ir morar junto com o namorado, além de “aliviar” na questão 

financeira, também permitiu que pudesse compartilhar seus momentos em casa ao lado do 

companheiro. Ao mesmo tempo, mostrou-se um passo importante no aprofundamento da 

relação dos dois, o que significou mais um salto qualitativo na superação da desconfiada.  

 

5.13 Sobre o trabalho no estrangeiro: vestindo a camisa 

 

Como os trabalhos são conseguidos por meio de castings, de testes, Luiza começa por contar 

sobre a relação entre as modelos, sobre a concorrência entre elas no estrangeiro, indicações e 

sobre os “puxa sacos”, entre outras coisas: 

 

Bom, aqui, como em qualquer lugar do mundo tem aquele tal do “puxa saco”, né? 

É uma coisa que não me desce. Não sei fazer isso. Não, não sei fazer. Ai! Não sei 

fazer! Então, no Brasil já tinha isso, que eu achava que aqui fora seria diferente, 

mas aqui também tem, então esse negócio de dar presentinho pra booker, levar ele 

pra jantar, essas coisas, Eu. Não. Faço. E a relação com modelo pra modelo, eu 

acho que aqui fora eu vejo menos isso de, de, a competição. Acho que a competição 

no Brasil é maior. (...) Aqui, eu acho mais aberto. As modelos, aqui, elas conversam, 

pelo menos as experiências que eu já tive, as modelos conversam entre si, tipo, 

“você tem agência na Alemanha? Nossa, a agência lá é muito boa! Conversa com 

meu booker! Acho que você é o perfil da Alemanha”, sabe? A gente se ajuda muito, 

aqui, eu acho. No Brasil não tem muito disso. 

 

 Presentes e agrados como forma de conseguir alguma vantagem na hora das 

indicações de trabalho é algo que existe em muitas profissões, e a carreira de modelo é uma 

delas. Pela maneira como Luiza fala delas, não parece ser uma prática tão incomum. Por outro 

lado, embora a concorrência exista, as modelos internacionais tendem a ser mais solícitas, 

umas com as outras, indicando trabalhos e apresentando bookers, umas para as outras. Esse 
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comportamento mais colaborativo pode ser fruto das dificuldades pelas quais passam, vendo 

na colaboração, um meio de sobrevivência na profissão; ou ainda, pelo tamanho do mercado 

internacional em comparação com os regionais ou nacionais. 

 

Hoje eu penso, eu faço as minhas contas, a agência não me adianta em mais nada, e 

a minha relação com agência é só a questão de estar em um bom shape, em um bom 

corpo. E com, com relação ao cliente, o que eu tô vestindo, o que eu tô vendendo, eu 

acho que a gente meio que é... eu sinto que é como se fosse, realmente, uma coisa 

minha, como se fosse... ahm, por exemplo, eu tenho e-commerce que eu faço toda 

semana, eu visto a camisa dele, sabe? No sentido de, é...(...) eu não tô ali só 

fotografando a camisa deles, o biquíni deles, bobinha. Eu gosto da “ZOD”, eu visto 

a “ZOD”, eu compro a “ZOD”. 

 

Tendo adquirido certa autonomia financeira, sua relação com a agência se resume aos testes e 

trabalhos. Luiza dá voz a Godart (2010) ao nos explicar como a modelo tem essa função – 

essencial na moda e publicidade – de dar rosto aos produtos com a finalidade de impulsionar 

vendas. Nessa relação de produto – modelo, o primeiro, a mercadoria, tem sua forma estética 

“independente” manifestada através da imagem e corpo da modelo, ou seja, o conceito de 

estética da mercadoria discutido por Haug (1997) é agora ilustrado através dessa relação. Ao 

“vestir a camisa”, a Luiza-modelo encarna o aspecto simbólico da marca, dando corpo, 

expressão e vida a ela. Naquele momento, Luiza-modelo é a marca.  

 Por outro lado, no que diz respeito ao valor pago à modelo pelo trabalho realizado, 

ainda que a marca ganhe milhões de euros por conta do comercial, à modelo não caberá nem 

mesmo uma pequena fração disso. E a alienação em torno desse processo aparece quando 

Luiza nos conta que acha justo, explicando o porquê: 

 

Eu acho justo porque a gente trabalha por dia, né? Uma carga de 8 horas. Então 

[Vo]Cê tá trabalhando aquele dia, você vai fazer, sei lá, 50, vestir 50 peças da 

minha marca. Então, eu não acharia justo receber por porcentagem, o tanto que 

minha marca vender, né, o tanto que eu vendi, vendi vestindo aquele biquíni é o 

tanto que eu vou receber. Então, por este lado, não é, sabe, não faz sentido, então eu 

acho justo, sim, receber por dia. Se eu vou tá ali, por 8 horas, sei lá, 600 pounds, 

por exemplo. 

 

 O valor do trabalho da modelo, por sua vez, poderá variar de acordo com o poder 

simbólico da marca, ou seja, com o quanto esta é valiosa no mercado: 

 

Então... hoje, por exemplo, eu tô mudando de agência e minha nova booker 

perguntou “quanto que você cobra por e-commerces?”. A Boss [se refere à marca 

BOSS] (...) tá perguntando. Aí eu pensei: pow, a Boss não é uma... vou dizer uma 

marca do Brasil, uma ma, Marisa, por exemplo. Uma Marisa, pra fazer um e-

commerce no Brasil pagaria o quê? Uns 600 reais. E se a Boss, no Brasil, me 

perguntasse quanto que eu cobro pra fazer um e-commerce, eu diria fácil, uns 900, 

porque estamos trabalhando com a Boss! Então..., é, é, eu acho que rola essa 

questão também de “quem é o cliente?”. A roupa dele é cara? Então vou cobrar 

caro também. É mais ou menos por aí. 
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 Luiza ainda acrescenta que o valor do cachê inclui as horas, o tempo e onde irá ser 

veiculado (se em revista, internet, etc.). Descreve, racionalmente, cada um desses itens, de 

forma instrumentalizada, em um discurso que, partindo de uma consciência reificada, tenta 

ocultar os interesses do capital enraizados nas relações anteriormente apresentadas. 

 

5.14 Os dois lados de Luiza: Luiza Dantas e a Luiza Dante 

 

Luiza usa as redes sociais digitais, assim como muitas pessoas ao redor do mundo, 

mas no caso dela, faz uma separação entre um perfil pessoal e outro profissional, a exemplo 

do que fez em sua apresentação, no início de sua narrativa. 

 

Definitivamente, as pessoas..., todo mundo (...) conhece primeiro a Luiza Dantas – 

eu sou Luiza DANTE. Então, já começa aí pelo nome porque não é a mesma pessoa. 

Eu, eu acho que, (...) por exemplo, quem vê foto... imagina que eu tenho um tipo de 

vida. Quem me conhece, que conversa comigo todo dia pelo WhatsApp sabe que 

minha vida é totalmente diferente. Então eu ainda não-, não sou a mesma pessoa, 

né? 

 

 Luiza sempre se apresenta como Luiza Dantas, o nome artístico escolhido para sua 

carreira de modelo, logo, todos que a conhecem, começam conhecendo a representação da 

personagem Luiza-modelo. A separação que ela faz é grande e bem clara, todavia, isso 

também revela o quanto de investimento há na re-posição desta personagem no cotidiano de 

Luiza. De fato, pouquíssimos chegam a sequer saber que a Luiza-pessoa é “Dantes”, e não 

“Dantas”. Durante seus trabalhos não é diferente: 

 

(...) eu acho que é assim, não sei passar pra, pros meu clientes... a Luiza pessoa. Eu 

acho que nem é interessante passar, ou, às vezes, um cliente ou outro, sim, que senta 

e se interessa em saber por você, por sua pessoa, que que você tomou no seu café da 

manhã... Assim, mas... como não são todos, é uma coisa muito superficial, “você tá 

aqui pra trabalhar pra mim”, pra fazer minhas fotos, “nooossa! Tá linda”, 

“arrasou”. Então é isso, é mais... mostra a Luiza e “tchau”, sabe? Vou ver aquele 

cliente uma vez só na vida, as vezes trabalha toda semana, as vezes não, então é 

meio difícil mostrar a pessoa, a Luiza pessoa. 

  

 A dinâmica dos trabalhos tem uma rotatividade tão grande entre clientes e modelos 

que as possibilidades para que outras representações identitárias possam se manifestar naquele 

ambiente diminuem consideravelmente. As relações acabam circunscritas sob uma 

perspectiva identitária única: a profissional. A modelo, o cliente, o fotógrafo, e assim por 

diante.  

 

Ahm... a minha família sabe esses meus dois lados, conhece os dois lados-, não. Ou 

não (risos). Acho que minha família..., é. A minha família entende, sabe quem eu 

sou, de verdade. Nos meus dois, dois ramos. Eu no meu pessoal, sabe, sabem das 

minhas dietas, da-, enfim. E amigos também, eu acho. Amigos também. Hoje menos, 
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eu acho, meus amigos. Antigamente era mais próximo, mais, hoje é mais uma 

conversa de “como você tá?”, “tá aonde hoje?”, “tá bom, legal. Beijo”. 

 

 A Luiza Dantes foi construída dentro do núcleo familiar, antes da “Dantas” existir, 

seus pais a nomearam assim, Luiza passou a se reconhecer como “Dantes” e, com o passar 

dos anos, foi construindo a personagem modelo “Luiza Dantas”. Sua família acompanhou 

parte desse processo, mas identidade é metamorfose, é um constante “estar sendo”, um eterno 

por vir. Ao longo de suas vivências e as relações que foram se estabelecendo longe da família, 

o quanto de ambas as Luizas eles não conhecem hoje? E o quanto das antigas Luizas 

tornaram-se outras? 

E o quanto da Luiza Dantas, a modelo, tem atravessado as demais personagens que 

compõe sua identidade? As dietas surgiram da representação da Luiza-modelo, por exemplo, 

como uma necessidade desse contexto identitário. Nesse sentido, pode mesmo ser atribuído a 

“Luiza pessoa”? Podemos dizer que sim ao pensarmos que ela, pessoa, passou a gostar de seu 

corpo mais magro, produto dos esforços na manutenção da representação da Luiza-modelo-

internacional.   

 A distância física parece ter limitado as relações com seus amigos, reduzindo-as a um 

“como você tá?”, “tá aonde hoje?”, “beijo”, etc. Sua vida agitada, sempre correndo, também 

não permite tempo para cultivar tais relações com o tempo que essas necessitariam. A Luiza 

modelo, a “Dantas”, ocupa bastante tempo desse dia.  

 Sobre isso, retomando a discussão sobre o tempo livre que fizemos empregando 

Calanca (2011), Adorno e Horkheimer (1985) e Adorno (1995), vimos como, ao se fazer a 

separação entre o tempo de trabalho – que deve ser prioritário – e o tempo livre – no qual as 

pessoas podem fazer qualquer outra coisa –, isso permitiu através desse último, que a 

indústria cultural pudesse desenvolver novas formas de administração da vida.  

Pois bem, de acordo com Calanca (2011), desde a década de 1970, já era visível uma 

forma de distribuição do tempo de trabalho de forma mais flexível, o que, no fim das contas, 

significava que o trabalhar passava ainda mais tempo trabalhando do que antes. A profissão de 

modelo está inserida nesse aspecto. Mesmo quando não está no trabalho em si, fotografando, 

gravando, etc., a modelo tem os infindáveis castings, todos os cuidados (constantes) para com 

o corpo e sua aparência, além de uma disponibilidade quase que total para com as agências. 

 Isso revelou-se para essa pesquisa já durante a fase onde foram selecionadas as 

mulheres que seriam entrevistadas. Diversas vezes, como mencionado em capítulos passados, 

agendamentos e entrevistas não puderam ser marcados ou tiveram que ser cancelados/adiados 

justamente em função desse aspecto. A qualquer hora do dia, da tarde e, por vezes, até a noite, 
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uma agência ou cliente podem entrar em contato para algum trabalho ou teste, seja imediato, 

seja para agendamento.  

 De volta à narrativa de Luiza, ela nos conta sobre o uso que faz do instagram e do 

facebook: 

 

Eu acho que eu posso começar pelo meu Instagram, por exemplo, dizendo isso: Meu 

Instagram, ele é inteiro Luiza Dantas, Luiza profissional (...) eu acho assim, eu 

coloco mais as minhas coisas pessoais no face[book] – que eu tenho a minha 

família, todo mundo tá lá – do que no instagram. Instagram é só pra mostrar 

viagens, trabalho, tipo “faço sucesso”. Tipo assim. No face[book], nem tanto. Então 

meu face[book] é mais particular, por exemplo, o meu insta[gram], no meu 

insta[gram] eu nunca coloco foto do meu namorado, uma vez ou outra, porque não 

condiz, sabe? Mostrar pro meu cliente o meu namorado, não condiz mostrar eu 

almoçando com minha família, por exemplo. Já no meu instagram-, face[book], eu 

colocaria isso. É todo mundo, menos cliente, menos status. 

 

 Luiza usa as duas modalidades de redes sociais digitais para representar, no universo 

digital, as separações entre ambas as personagens. No instagram, a função é divulgar seus 

trabalhos, mas também, exibir símbolos de diferenciação, de “sucesso”, tal qual as modelos 

que usavam roupas e bolsas de marca nos testes em São Paulo. Já o facebook, este permite 

que socialize com seus amigos, embora traga alguns elementos da profissão. 

 A narrativa se aproxima do presente de Luiza. Mesmo com todas as dificuldades 

enfrentadas ao longo de sua carreira, o saldo parece positivo. Ela nos conta o motivo: 

 

Eu gosto da minha carreira (...) vou te falar que eu gosto... do balanço, do batente 

da minha carreira, esse que é, são, os cachês “okays”, são viagens bacanas, que se 

não fosse pela, pela minha profissão... eu nem taria aqui(!), então... tudo o que eu já 

conheci é, eu devo a minha profissão. (...) Ai (suspira, sorrindo), tanta coisa que eu 

amei fazer... É, os comerciais no Brasil são delícia de fazer. Renner, Mariza, esses 

são os [que] MAIS pagam e que são a melhor equipe, tudo. Mas um que, o único 

trabalho, assim, não sei... não sei. Ai, tem tanta coisa... eu amo fazer comercial..., eu 

amo, eu tô amando trabalhar com os alemães, na, tsc, agora. Eles são pessoas que 

te respeitam, “você quer água?”, “você tá bem?”, tipo, você tá de lingerie, eles te 

trazem alguma coisa pra cobrir, então, sabe, é um trabalho gostoso de fazer. Ai, eu 

amo 95% dos meus trabalhos. 

 

 É interessante destacar a relação de Luiza com os alemães, onde foi muito bem tratada 

durante os trabalhos, e ainda que a relação profissional, mercadológica, esteja sempre ali, 

alguns contatos são mais humanizados, mais gentis, além da questão do dinheiro, um dos 

grandes atrativos da profissão, como ela mesma nos diz a seguir: 

 

Ah, ahnm... a mesma dificuldade, o dinheiro, que vale a pena (gargalhada). A 

mesma dificuldade que quando você tem, é o dinheiro, é o que vale a pena 

continuar, olha que bizarro. 

 

Não apenas para se manter na profissão, mas para ingressar nela: 

 

É, como eu disse (...), a questão é sempre o dinheiro, né? Eu acho que a gente 
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começa a modelar pela questão do “ganhar-dinheiro-fácil”, no sentido de, em um 

dia, eu faço uma foto, ganho um cachê que vou ficar tranquila... ou ok, e, então, às 

vezes, quando isso não vem..., eu acho que isso torna muito difícil. A questão do 

dinheiro. 

 

Mas mesmo gostando de tantas coisas em sua profissão e ao longo de sua carreira, 

evidentemente, há coisas das quais não gosta. Além dos “puxa sacos” e esse tipo de relação, 

Luiza nos conta que acha que não gosta de modelos. Deixemos que ela explique: 

 

Eu acho também que eu não gosto de modelo, sabia? Eu acho modelo... não vou dizer todos os 

modelos, né? São pessoas, querendo ou não, mas eu acho que modelo parece que tem a 

mesma, a mesma cabeça, assim, “vamos falar de balada?”, “vamos falar de bolsa?”, vamos 

falar de, sabe? Parece que é só disso, eu, eu sinto falta de uma coisa maior, tanto é que eu 

AMO, EU AMO sair com pessoas mais velhas. Eu amo sair com pessoas mais velhas. Parece 

que me acrescenta alguma coisa, né? [Por]que eu sei que minha cabeça também é vazia. Eu tô 

falando que eu não gosto de mo-, sair com modelo, mas, porque eu sei que é a mesma coisa, 

igual namorado, todo mundo me pergunta “seu namorado é modelo?”. Não, pelo amor de 

Deus, não dá pra namorar modelo porque parece que não te acrescenta nada, sabe? Parece 

que é eu comigo mesma. Então... é. 

 

A revelação de Luiza é também uma crítica a um tipo de mentalidade que parece 

recorrente dentro da profissão. As relações, uns com os outros acabam sendo superficiais, 

orientadas pelo prazer feérico do consumo e das frivolidades. Não se pode esquecer que são 

relações ligadas ao trabalho, portanto, são influenciadas por este contexto. Estando na 

indústria da moda, onde a estética e o parecer têm importância centrais, as interações entre as 

pessoas acabam sendo orientadas dentro dessa dinâmica, tornando-se relações entre coisas, 

relações fetichizadas, tal qual discutido anteriormente, através de Marx (1867/2013) e 

Luckács (2003).  

Sua observação também é uma autocrítica, se reconhecendo como estando inserida 

dentro desse contexto e, em certo sentido, com a mesma mentalidade. Ainda assim, gostar 

tanto de conversar com pessoas mais velhas, que supostamente tem mais experiências a 

compartilhar, parece um ponto de ruptura com essa mentalidade. 

 

5.15 Velha aos “27” 

 

 Dando continuidade ao balanço de Luiza sobre sua vida e sua carreira, aos 27 anos, ela 

se sente velha para modelar, o que a leva a refletir sobre o presente, rememorar o passado e 

fazer projeções sobre o futuro e o que pretende fazer depois que se “aposentar” da vida de 

modelo. Seu ponto de partida é sua cidade atual, Town’s Ville: 

 

(...) Mas é uma cidade que eu aprendi a me adaptar, onde eu trabalho bem, que me 

faz ficar muito feliz. É, como minha mãe fala: “tá em Town’s Ville é status”. Não é 

status. Porque não é fácil tá aqui. Não é fácil modelar aqui. As pessoas, elas me 
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cobram, me pergunta: “Que que você vai fazer depois que você envelhecer?”. Isso 

DÓI, isso é uma coisa, tipo, forte, sabe? E que é verdade, é uma coisa que eu, com 

27 anos, eu já tenho, já passei do tempo de me preocupar, MAS é uma profissão que 

é, é muito difícil sair. Eu vejo assim, sabe? Porque, eu vou te dar um exemplo 

muito... eu não sei como vocês vão ver isso, mas em UM DIA, eu posso fazer mil 

euros, mil poun-, é, vamos trabalhar com euros. Eu posso fazer mil euros. Por que 

que eu vou trabalhar em outro lugar se eu vou receber o mesmo tanto num mês 

trabalhando mais dias? Então é muito difícil você parar de modelar. Muito, muito, 

difícil. 

 

 Por trás do “status” aparente, Luiza se recorda de todos os obstáculos que enfrentou 

até chegar em seu momento atual. É uma carreira curta, de fato. Embora Luiza pareça ser bem 

mais jovem do que é, em termos de idade, seu tempo como modelo está se esgotando. Isso 

nos leva a refletir sobre o ideal de beleza e juventude frente a “velhice” e obsolescência, todos 

eles, inscritos no corpo, objeto de culto e reverência. 

 Vimos com Lipovetsky (2009) e Calanca (2011) que, desde a geração baby boom, o 

culto a juventude, assim como o individualismo e o hedonismo têm se disseminado em ritmo 

acelerado nas sociedades capitalistas modernas – movimento, aliás, ao qual a moda prestou 

um serviço de excelência através da dinâmica de novidades e lançamentos constantes, sempre 

privilegiando o novo em substituição ao antigo (ao velho), tido como algo obsoleto.  

O culto ao corpo concentra esses ideais e os expressa na forma de valor social, o que 

equivale a dizer – em uma cultura orientada para o consumo –, que ele se converte em capital. 

Tanto para Berger (2006) quanto para Goldenberg (2015), o corpo, além de ser um capital 

físico, também é um capital simbólico, econômico e social. Seu valor, portanto, é mensurado 

através das formas, dos cuidados, da aproximação aos padrões e ideais de beleza vigentes 

(magra, sexy, entre outras coisas), mas sobretudo, é valorizado ao se apresentar jovem 

(BERGER, 2006; GOLDENBERG, 2011).  

Nesse sentido, o corpo ideal distingue a própria pessoa como superior, como detentor 

de um status social elevado. Isso é conseguido através de muito esforço, sacrifícios e 

investimentos de tempo, dinheiro, etc., tudo isso, codificado no próprio corpo, que deve então 

ser exibido. Contrapondo-se a isso está a velhice, sinônimo de obsolescência, de descartável, 

mas sobretudo, signo de desvalorização do capital – e é aí que se revela o sacrilégio do tornar-

se velho. A velhice deve ser combatida a todo custo, e para isso, a ciência, os avanços 

médicos, estéticos, nutricionais e educacionais estão disponíveis no mercado (BERGER, 

2006; GOLDENBERG, 2015). 

 Isso, de modo algum, é algo restrito à profissão de modelo. Está espalhado em nossa 

sociedade e enraizado em nossa cultura. Todavia, é provável que em nenhuma outra atividade 

profissional nós encontremos tais fenômenos em ritmo tão intenso e de forma tão explicitada. 
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As modelos, mais do que dar rosto aos designs, são a expressão viva e personificada de tais 

valores. Mas assim como a Rosa do Pequeno Príncipe de Saint-Exupèry (2006), elas são 

efêmeras. 

 De volta à narrativa, ainda que seja uma carreira relativamente curta, as vantagens 

financeiras, além de todo o prestígio, status e demais atrativos da profissão, a tornam um meio 

difícil de largar. Luiza vê isso como uma preocupação sua, não tanto a de outras modelos, e 

compara outras carreiras com maior durabilidade: 

 

Eu não vejo muito as outras modelos se preocupando com o dia de amanhã ou com 

o futuro. Então é mais uma preocupação minha mesmo, que eu percebo, e... tsc, é... 

[um longo suspiro]... é engraçado, isso (...), quando a gente, na profissão de 

modelo, você vai ficando mais velho, vai ficando piorzinho, e na, numa carreira, 

carreira, carreira, você vai ficando mais velho, cê vai, você vai tendo mais 

credibilidade, né, você vai..., as pessoas vão te dar mais credibilidade.  

 

 A indústria da moda, do parecer e do feérico trabalha sempre com o presente, com o 

agora e o momento imediato, lógica que acaba refletida no comportamento dessas garotas a 

quem Luiza se refere. Em sua fala, é preciso destacar a associação que faz entre o envelhecer 

e o ficar “piorzinho”, ilustrando bem o que discutimos acima, sobre o “sacrilégio” da velhice.  

Luiza também sugere uma distinção entre a “profissão de modelo” e uma “carreira, 

carreira”, onde essa última produz valor (credibilidade) à medida em que se adquire 

experiência (o sentido dado por ela a esse “envelhecer”), e as pessoas lhe reconhecem dessa 

forma (o segundo “dar credibilidade”). Com a modelo, a situação se inverte, perdendo valor e 

reconhecimento à medida em que envelhece. 

Ela traz consigo, desde pequena, aquela preocupação de “quem ela irá ser?”, conforme 

nos conta: 

 

(...) mas... enfim, eu acho que eu só lido com o problema da data de validade por eu 

não saber o que fazer (...) O que eu vejo como um problema, porque eu acho que 

toda modelo não sabe muito bem o que fazer, não, não toda modelo, ai, não estou 

generalizando, pela amor de Deus, mas-,Mas do que eu percebo, assim, a gente não 

sabe muito o que fazer, entende? Tipo, o que que eu vou fazer? E, e, eu penso 

muuuito, muito, muito, muito, além da questão de não saber o que fazer, ahnm, no, 

na questão do dinheiro. 

 

 Esses questionamentos evocam a garota-que-não-sabe-quem-quer-ser, mais uma vez. 

Embora acredite que “não saber o que fazer” depois que “vencer” o “prazo de validade” é 

algo comum entre as modelos, a maioria nem pensa nisso, e quem pensa, como Luiza, sofre, 

pois continua sem resposta. Isso demonstra, por um lado, o quanto a organização das relações 

dessa forma de expressão identitária (a da modelo) são construídas orientadas no agora, no 

imediato e no novo. Em outras palavras, no próprio ritmo da moda, e por outro, revela um 



132 
 

forte processo de reificação da consciência nessas relações fetichizadas.   

Quanto ao “prazo de validade”, ele ilustra bem a relação de mercadoria atrelada a 

profissão. Ao expirar o prazo, a mercadoria perde o seu “valor”. Ao não ser mais possível 

prover seu sustento modelando, como conseguirá dinheiro? Mas não apenas isso. Novamente, 

Luiza compara as diferenças na dinâmica de ganhos: cachê x salário: 

 

Que assim, você ganhar um cachê em um dia pra que você passar um mês, e você 

trabalhar os trinta e, sei lá, vinte e oito dias, trinta e um dias pra ganhar aquele 

mesmo cachê que você ganhou em um dia, então isso me faz ficar “não, só mais um 

ano”, “não, esse, só mais esse ano eu vou modelar”, e aí parece que nunca sai, é 

um ciclo, sabe? E aí, no meu caso, agora, eu comecei a trabalhar pela Europa, 

conhecer clientes que tão me bookando hoje e vão me buscar-, me bookar daqui três 

meses, de novo. Eu já tô criando um vínculo com os clientes, sabe? Então é 

muuuuuito difícil parar. É muito difícil... 

 

 Luiza percebe sua situação, presa à mesmice da re-posição de uma personagem que 

em breve estará impossibilitada de ser representada. Ela está certa. É exatamente isso que é: 

um ciclo que se repete, dia após dia, indefinidamente. E enquanto tenta pensar em 

alternativas, a cada novo cliente, a cada novo contrato, isso vai se tornando mais e mais 

difícil. 

 Seus pais a aconselham como pode, e ela nos traz um pouco sobre essas conversas que 

tem com eles: 

 

[Conversando com a mãe] (...) com a relação da moda, como modelo, ainda ontem 

nós estávamos conversando [sobre] essa questão de: se eu devo continuar viajando 

ou não, se eu devo ficar aqui em Town’s Ville... E... e, e ela ainda me falando que eu 

já estou numa idade de pensar em casar, não sei o quê, ter filhos..., igual as outras 

pessoas falam comigo, que eu tenho que continuar viajando, que eu tenho que ir pra 

América, que não sei o quê, que lá eu ia trabalhar igual ou mais, enfim... E ela me 

passa essa calma, sabe? 

 

 As pessoas a sua volta lhe dão conselhos antagônicos, o que aumenta sua confusão e 

angústia. Viajar, ir para a América implica em continuar trabalhando; por outro lado, ter filhos 

a obrigaria a dar um tempo na carreira, tempo esse que ela não tem muito mais sobrando (por 

conta do “prazo de validade”).  

 

E aí, quando eu tenho as minhas neuras de dúvidas, que a minha vida, que a minha 

vida, não, que a vida de modelo, ela não é estável, nem na questão financeira - que 

nem eu falei na última vez - e nem na questão emocional. Definitivamente. Porque... 

um dia você tá muito bem, tá happy, tá feliz, e no outro dia você... te dá um down, 

não sei, uma coisa meio estranha. “Ah, por que que eu não tô trabalhando?”, “por 

que que eu tô engordando?”, é uma coisa meio assim, “cadê a minha família?”, 

“cadê meus amigos?”. Acho que a gente fica meio perdido. Então é muito bom ter 

uma mãe que é a minha mãe e minha amiga. 

 

 Resgatando as proposições de Ciampa (1987/2005) corroboradas com as de Lima 

(2010), lembremo-nos de que o universal se materializa na unidade do particular, e com isso 

queremos dizer que todas essas dúvidas, aflições, angústias e crises pelas quais Luiza passa, 



133 
 

ciclicamente, representam a realidade de muitas outras garotas nessa profissão, pois todas elas 

estão submetidas às mesmas regras que organizam e estruturam a dinâmica de funcionamento 

dentro da indústria da moda. Todas elas, assim como Luiza, são sacrificadas em nome do 

capital. Sob essa perspectiva, que bom mesmo que ela tem na mãe, a figura de uma amiga. 

Na sequência, Luiza nos conta sobre o que seu pai pensa a respeito de sua carreira, a 

exemplo do que fez com a mãe: 

 

Ah! E sobre minha carreira, o meu pai, eu acho que ele só “aceeeita” (aceita, né?) 

que eu tô ainda modelando, velha caquética com 27 anos porque... porque eu 

consigo me virar, eu não fico pedindo dinheiro pra ele todo o mês. Porque eu tenho 

certeza, se eu, todo mês, pedisse dinheiro, não conseguisse pagar o cartão de 

crédito, coisa assim, ele ia me pentelhar mais com isso. Ele não, ele não é muuuito a 

favor da moda, não, do que eu faço, tanto que ele falou uma vez – que me deixou 

bem chateada –, ele falou assim “quando que você vai trabalhar igual gente 

normal?”. Aí eu fiquei meio assim, balançada, porque, como assim? Meu trabalho 

não é normal? Eu sei que não é “normal”, mas falar assim na cara “seu trabalho 

não é normal” é meio doídinho, né? É isso, mas no mais a gente se ama (risos). 

 

 Uma jovem de vinte e sete anos associada a ideia de “velha caquética” causa certo 

estranhamento. Enquanto pessoa, seu corpo é jovem, mas enquanto modelo-mercadoria, está 

ficando velha. Ainda assim, consegue se manter trabalhando bem, novamente, devido ao fato 

de aparentar ser bem mais nova. A máxima de que no mundo do parecer, o parecer é tudo, 

procede no caso dela. 

 Seu trabalho “não ser normal” levanta o questionamento sobre o que seria um trabalho 

normal? O que não se pode negar é o fato de que se trata de uma profissão cuja rotina é bem 

distinta da dos trabalhos convencionais em muitas profissões. Luiza é quem nos explica o 

porquê: 

 

É porque eu trabalho dois dias, ganho um dinheiro, e fico uma semana sem fazer 

nada, tipo assim, então, graças a Deus, aqui eu trabalho toda semana. Se eu não tô 

na Inglaterra, eu tô em outro, outro país fazendo alguma coisa, mas também, isso, 

porque eu construí, sabe? Eu investi, fui em outro país, dei a minha cara pra bater, 

“oi, eu sou Luiza, quer, me quer, não quer, tchau”, então eu fui em outros países, 

investi pra isso, assim, entendeu? Também, então, ahm, é por causa desse, desse, 

como fala? “open/down”, é, altos e baixos. São esses altos e baixos que nós temos 

na carreira. Um dia você trabalha, um mês você trabalha, faz uma grana, ok, você 

paga o seu aluguel. No outro mês você tá comendo pão. É bem... então por isso que 

não é normal. Meu pai fala que não é normal (risos). 

 

 Em “um mês você trabalha, faz uma grana”, no outro, “você tá comendo pão”. O peso 

dessa frase repousa sobre sua concretude. A inconstância e falta de rotina na carreira de 

modelo é uma das razões do estranhamento que causa em seu pai, assim como a frequência 

com que entra e sai dessa montanha russa de altos e baixos. A modelo, a exemplo do que disse 

Benjamin (1994), se torna vendedora e mercadoria ao mesmo tempo. 
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5.16 De volta ao presente: casar ou comprar uma bicicleta? 

 

 De volta ao presente, Luiza nos conta sobre o momento confuso em que se encontra, 

no limite entre as duas Luizas: pessoa e modelo. Passemos a palavra a ela:  

 

Eu tô num momento muito confuso da minha vida, de verdade. Eu não sei se, como é 

que diz aquele ditado no Brasil, não sei se você já ouviu, “não sei se caso ou se 

compro uma bicicleta”, sabe aquela coisa assim? (rindo) ...tem um ditado assim no 

Brasil. Então eu tô nessa fase, de pensar, ficar pensando, assim, na minha vida... eu, 

de verdade, me acho velha pra modelar, então... ahm... é, eu não sei o que fazer. Se 

eu vou continuar modelando, vou modelar até quando? E se eu vou parar, eu vou 

parar e fazer O QUÊ?! Eu fico sempre nessas, nessas balanças, assim, sabe? (...) 

Porque eu tô lá, fazendo minhas fotos, lá, “pá”, “pá”, “pá”, “pá”... e daí eu tô 

pensando, sabe? Tipo, eu não tô ali, minha alma não tá ali, eu só tô, tipo, ligada no 

automático. É ... “será que é isso que eu vou fazer por mais quanto tempo?”, sabe? 

Eu fico assim, pensando. Então, ou seja, o que é muito errado, né, eu não estou 

dando nem o meu melhor no meu presente, agora, fazendo expressões, tipo, estar ali 

presente na foto, e nem pensa- e nem produzindo nada! ... Então, sei lá, tô nesse 

momento..., mas isso vai passar. ...Eu acho. 

 

 A garota-que-não-sabe-quem-quer-ser nunca foi superada. Luiza apenas evitava as 

contingências que a evocavam através de outras formas de representação, como a modelo, que 

começou “levando” até tomar gosto por ela e passar a investir nessa expressão de si. 

Entretanto, quando a modelo tem um “prazo de validade” ao qual não é possível escapar (as 

determinações do capital são inexoráveis), sua indeterminação do que fazer a seguir, a garota-

que-não-sabe-quem-quer-ser retorna com força, trazendo toda angústia que os anos 

acumularam. Não é mais criança, e o mercado lhe acusa: está ficando “velha” para modelar 

(embora seja uma pessoa jovem). E agora? O que fazer?  

Ao mesmo tempo, lhe traz a sensação de culpa por não estar “dando tudo de si”, se 

“entregando de corpo E alma” ao trabalho. Culpa essa, por não priorizar o sagrado tempo de 

trabalho e conspurca-lo com coisas de seu tempo livre. Eis aí, mais uma vez, o desvelar da 

inversão nas relações de trabalho (alienado, mantido por uma consciência reificada).  

Sua dúvida se alastra: 

 

(...) é..., por exemplo, meu relacionamento, não sei se eu termino, não sei se eu 

viajo, não sei se eu caso, sabe? Eu fico nessa, assim... por exemplo, antes eu queria 

uma pessoa, exatamente a pessoa que eu tenho hoje-, (...) eu, aí eu fico, agora que 

tenho eu fico, “ai, será que eu devo ir pra Nova Iorque? Mas se eu for pra Nova 

Iorque eu vou perder esse relacionamento”, aí eu fico assim! Sabe? Mas num dia 

que eu tô com ele, eu falo assim “nossa! Eu quero muito esse relacionamento”, no 

outro dia eu falo “nossa, eu deveria viajar”, “Não, gente, eu tô nova! Que que eu 

vou casar agooora?!”. Sabe? Eu fico assim, oscilando, é horrível. É horrível! 

 

 A necessidade de se decidir sobre o que deveria fazer e a impossibilidade de fazê-lo 
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são fontes de angústia para Luiza, e especificamente sobre seu relacionamento, ela ainda 

acrescenta que: 

 

(...) Se é uma pessoa que eu tenho, que eu confio, por que que eu vou pensar em 

deixar? É uma pessoa que quer ser pai, que quer casar, que vê casa, sabe? O que é 

muito difícil hoje, vamos combinar, né? Homem que quer casar (risos). [O 

namorado tem] 35 [anos]. Tá na hora, né? De casar (risos). Né? Vamos casar? 

(risos). Então, aí, por isso que eu fico nesse impasse “por que, meu deus, que eu vou 

deixar uma pessoa?”, “quanto tempo mais que eu vou ter que rodar no mundo pra 

conhecer uma pessoa?”, sabe, que que eu quero? Então... Esses altos e baixos, 

essas indecisões que me baixam de vez em quando. 

 

 A garota-que-não-sabe-quem-quer-ser é uma expressão de sua identidade, desde 

criança, e, como já vimos, Luiza lidou com sua não superação “se deixando levar”, e depois, 

investindo na representação de outra personagem, a modelo. No reaparecimento da primeira, a 

segunda é convocada ao seu comparecimento de modo a “contê-la”, e como consequência, 

atravessa as demais passibilidades de sua identidade, no caso, a de namorada que-encontrou-

o-companheiro-que-queria.    

Nesse sentido, Luiza parece ter encontrado na terapia, uma alternativa para tentar 

aprender a lidar com essas angústias e indecisões frente ao que deveria fazer em sua vida, com 

quem, aonde ir, entre outras coisas. Nos conta, então, um pouco mais sobre isso (a terapia): 

 

A terapia me ajuda. Com relação... acho, é, com a vida, com as coisas. Não só o 

relacionamento. (...) eu ainda estou num processo de aprendizado. Eu só faço 

terapia há um mês. Fiz o quê? Só quatro sessões, só. (...) Bom, é porque eu comecei 

a fazer terapia aí no Brasil, em São Paulo, pelo motivo de ciúmes, né? Insegurança, 

homem-mulher, inse-, homem e mulher, oh. Homem (risos). Mulher, não (risos). 

Homem, traição..., então eu sempre fui uma pessoa muito insegura pela questão do 

meu pai ter sempre traído a minha mãe-, então é isso, e hoje eu voltei a fazer 

terapia, tô fazendo por um mês, com um terapeuta diferente, ele é mai-, mais voltado 

pra..., ele é terapeuta holístico. Ahm... é, eu voltei a fazer porque eu percebo que 

desde quando eu comecei a viajar, eu fico muito, é... tsc, é... principalmente 

indecisa. O, eu percebi que eu sou, tô muito indecisa, tô muito “quero, não quero”, 

“vô, num vô”, é..., não sei. Então eu voltei a fazer por causa disso, eu acho que é 

uma coisa que me ajuda muito na minha vida pessoal, na minha carreira... é, na 

minha carreira também, me faz pensar muito no que eu quero fazer pra mim, isso é 

ótimo. Faça, entender, é... colocar metas. 

 

 Luiza se dá conta, com a ajuda da terapia, das modulações da garota-que-não-sabe-

quem-quer-ser, e tenta se organizar, estabelecer metas e outras coisas que possam leva-la à 

uma condição de ser-para-si, uma busca por autodeterminação. 

 

5.17 Projetos futuros: planos e perspectivas 

 

 Uma vez chegando ao presente de Luiza, passamos a apresentar seus planos para o 

futuro, a começar pelos estudos: 



136 
 

 

Bom, é, ahm, eu preciso terminar minha faculdade na UNIP, porque eu “me 

formei”, eu finalizei, não me formei. Não, é errado dizer isso. Eu finalizei a 

faculdade, fiz tudo bonitinho, o tempo que eu tinha que fazer, só que eu terminei 

com, deixei 3 DP’s pra trás... que por sinal, é com exatas (risos). E daí eu... meu 

namorado tá vendo, ele deu uma opção de trazer minhas matérias pra cá, pra eu 

terminar aqui. São um ano a mais de faculdade, por exemplo. E eu quero fazer essa 

faculdade aqui, só que não acho que agora é o momento porque eu ainda estou 

aprendendo o inglês e não quero chegar na faculdade, colocar um puta dinheiro, 

investir um puta dinheiro e não entender um “A” do que o professor falar. 

 

 Pretende, então, retomar seu projeto de formação estudantil, incompleto por conta das 

três matérias e da mudança de país. Vale comentar que o referido projeto foi interrompido e 

“atrapalhado” pelo favorecimento da vida em torno da representação da modelo. Não 

obstante, Luiza pretende trabalhar o máximo que puder no tempo que lhe resta dentro da 

carreira, a exemplo do que lhe aconselhara o seu pai, fazendo seu “pé de meia”: 

 

Então eu quero ficar mais um tempo aqui, quero realmente, é, investir o tempo que 

eu tenho... (...) quero passar mais o meu tempo viajando, Londres, Berlin, aqui pela 

Europa mesmo, fazendo o máximo de dinheiro que eu conseguir... é, porque eu sei 

que o meu... tempo de modelo tá acabando. Até porque, eu quero ser mãe, eu quero 

casar, eu quero ter uma vida normal. Vida de modelo, definitivamente não é normal. 

Então, voltando, eu quero fazer essa, essa, terminar essa faculdade, um ano, aqui. 

Quero trabalhar na área de marketing, que acho que é o que eu mais entendo, o que 

eu aprendi em português, eu acho que aqui eu vou conseguir, de alguma forma, 

aplicar aqui, e... é, trabalhar.  

 

 Também nos revela seu desejo de concretizar um importante projeto: o da 

maternidade.  Luiza quer ser mãe. Essa nova representação identitária depende da “vida 

normal” que a mesmice da personagem modelo a qual se mantém presa não lhe permite 

desenvolver. 

 

Mas eu ainda me vejo mais uns dois anos modelando. Se eu quero fazer algum 

dinheiro, se eu quero ter alguma coisa, eu tenho que fazer isso, porque (...) chegar 

no exterior, onde a moeda é mais alta – não tô falando de Acapulco, porque eu só 

gastei, lá -, onde a moeda é mais alta, pra tentar fazer dinheiro, eu tenho que adiar 

o meu sonho de ser mãe. Eu tenho que, sabe? Então eu me vejo pelo menos mais 

dois anos modelando pra fazer um curso, porque, por ser brasileira, arrumar 

trabalho aqui, um trabalho ok, um trabalho bom, não é fácil. Então eu tenho que, 

pelo menos falar um inglês muito bom e... e ter alguma formação, porque sem uma 

formação você não é ninguém. Estrangeira? Não fala português? Ok. Não tem 

formação? Ahm, ok. Então não é isso, realmente, o que eu quero pra minha vida, 

mas o meu foco agora é, realmente, modelar, modelar o máximo que eu conseguir. 

 

 Para concretizar seu sonho de ser mãe, Luiza precisa, primeiro, adiá-lo. Estabelece um 

tempo restante de investimento na carreira de modelo para preparar sua saída. Será como das 

outras vezes, quando disse a si mesma “só mais um ano e aí eu paro”? Não temos como saber. 

Mas seja como for, após isso, terá que lidar com sua condição de estrangeira em um 

outro mercado de trabalho onde isso não constitui prestígio, mas, como acredita, um 
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obstáculo. Enquanto que modelos internacionais são altamente requisitadas, em outras 

profissões, o estrangeiro costuma encontrar dificuldades. 

 

É uma coisa que eu tô adiando, inclusive, ainda ontem me perguntaram “quando 

que você quer ser mãe?”, aí eu respondi “se eu pudesse, eu seria mãe hoje”. Mas 

eu não posso. É. “Quando que você quer ser mãe?”. “Hoje”. As pessoas riem, dão 

risada da minha cara, não sei, acho que o povo olha pra minha cara e imagina que 

eu sou nova, para-, eles falam que eu pareço mais nova do que eu sou, então eu falo 

que eu quero ser mãe, já, acho que é meio “pá!” pra eles. 

 

 Luiza conta sobre a reação das pessoas em seu trabalho (foi onde lhe perguntaram isso 

“quando que você quer ser mãe?”), diante da exposição de seu sonho de ser mãe. A 

reconhecem como modelo, como uma mulher bonita e jovem, mas tem dificuldades para 

entenderem um desejo de ser mãe naquele momento, justamente por essas características. Em 

outras palavras, o reconhecimento como modelo nega a possibilidade da representação da 

mãe. 

 De volta à narrativa, Luiza nos conta mais sobre seus projetos profissionais para o 

futuro, revelando-nos também o que não pretende fazer: 

 

[com voz de choro e riso] Ai, eu não me vejo trabalhando, não. Assim, ahnm..., eu 

não me vejo tendo chefe, essas coisas, sabe? Porque, como eu disse, eu tive uma 

experienciazinha, assim, de trabalhar em escritório, todo dia, de 8 as 18, aquela 

coisa, de todo dia, AI, eu não sei, acho que isso, não sei..., eu penso, eu sei que é 

uma coisa beeeeem longe, mas eu me vejo, realmente, tendo o meu próprio negócio. 

Eu acho que eu me daria melhor tendo o meu próprio negócio, trabalhando 

bastante..., e as vezes, tipo, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não quero olhar 

pro computador, eu não vou trabalhar..., sabe? Então isso é uma coisa que me 

excita, de verdade: ter o meu próprio negócio, é, ter meu horário flexível, porque 

esse negócio de ter horário, AAAH! Me dá um “bode”, uma coisa estranha. Não sei 

se eu vou gostar, não. Eu quero muito ter o meu negócio, só não sei ainda do quê. 

Não sei aonde que eu vou investir, MAS... eu quero. 

 

 O tempo que passou representando a modelo-que-também-é-secretária, onde os 

horários eram fixos, foram bastante desgastantes, como vimos anteriormente, e foi 

determinante para essa visão de Luiza frente a ideia de ter um trabalho nos mesmos moldes. 

Quer trabalhar com algo onde sinta que tenha autonomia e flexibilidade com horários e 

agendas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O luxo, sendo a primeira, expressão do capitalismo, gera a moda, que por sua vez, ao 

se desenvolver como um fenômeno caracterizado por mudanças cíclicas, regulares e não 

cumulativas, influenciou e desencadeou uma série de transformações nas sociedades, ao 

mesmo tempo em que foi influenciado pelas transformações e evolução do próprio sistema 

capitalista. 

 Essa interconexão entre ambos possibilitou que o sistema moda também evoluísse e se 

ampliasse como estrutura, e, enquanto forma, que se expandisse para além das fronteiras 

iniciais da indústria da moda. Alimentando-se das correntes individualistas e hedonistas das 

sociedades modernas e, igualmente, as nutrindo com sua cadência de novidades e 

transformações infindáveis, o fenômeno moda passou a manifestar-se em diversos domínios 

da vida social, enraizando-se em costumes, hábitos, nas escolhas e nos gostos dos indivíduos. 

  Como sistema, diversos setores passaram a adotar as estruturas de organização e 

produção da moda, fornecendo para as sociedades que se organizam para o consumo, cada 

vez mais coleções, modelos, acessórios, lançamentos e opções, sempre em ritmo crescente, 

sempre de modo contínuo. E da mesma forma, sendo aguardadas ansiosamente, consumidas 

repetidamente pelas pessoas, de acordo com os interesses e vontades do capital. 

 É sobre esse pano de fundo e suas profundas influências manifestadas nos sujeitos, 

tanto quanto na sociedade em si, que emerge a profissão de modelo, de um lado, surgindo 

para dar rosto aos designs e personificar ainda mais as mercadorias fetichizadas com um 

poder sedutor sem igual, e de outro, como mulheres que precisam conviver e sobreviver em 

um meio marcado por ritmo acelerado de mudanças, cercado de frivolidades efêmeras que 

tendem a “aprisionar” os sujeitos em um imediatismo de sensações, prazeres e conquistas 

superficiais.  

Não obstante, assim como ocorre com as demais profissões que servem ao deus 

capital, a modelo é transformada em mercadoria, onde as relações invertidas entre as pessoas 

e entre as coisas denunciam uma consciência que é ontologicamente reificada, produzindo 

falsas consciências que permanecem em um padrão alienado e alienante de pensamento e 

lógica de comportamentos, perpetuando, assim, o status quo – administrado habilmente 

dentro da indústria cultural, dos prazeres aos afetos, da razão instrumental até a regressão dos 

sentidos. 

Desse modo, pudemos compreender, através das entrevistas de história de vida, que 

dentro da profissão de modelo, as relações tendem à superficialidade frívola, o que limita o 
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nível de profundidade dos vínculos que se desenvolvem, ao mesmo tempo em que estimulam 

um reconhecimento do outro como concorrentes e, igualmente, como mercadorias, o que leva 

a outra expressão dessas negociações identitárias como interações com finalidades 

mercadológicas, em boa parte das vezes. Evidentemente, isso depende do nível de consciência 

das partes envolvidas nas relações, e desenvolvimentos qualitativamente mais aprofundados 

podem ser possíveis. 

Uma característica marcante no modo como negociam a representação dessa 

personagem é, justamente, na forma clara como expressam uma distinção entre a pessoa e a 

modelo, em que essa última, seria como um papel interpretado por um ator, que no caso, é a 

pessoa. Esse tipo de distinção acaba sendo frequente e, também, estimulado pela própria 

prática de adoção de nomes artísticos, além da função do trabalho em si: “dar rosto aos 

designs”. Na medida em que clientes e seus respectivos produtos mudam constantemente, 

assim como os tipos de trabalho, essa distinção é bem frequente, se não no nome, de outra 

forma. 

A medida em que vão investindo em suas carreiras, as representações das personagens 

modelo vão se tornando, gradativamente, mas cada vez mais, forçadas ao seu comparecimento 

na forma de valor social, desse modo, levadas a reproduzirem-se como réplicas de si mesmas, 

com a única finalidade de atender os interesses e conveniências do próprio capital.  Nesse 

processo, as metamorfoses da estética da mercadoria como manifestações sensíveis desses 

mesmos interesses agem sobre o próprio corpo da mulher, que tornado coisa, muda conforme 

as mesmas regras que ordenam o universo da mercadoria e a estética da mercadoria. 

A representação da personagem modelo passa a interferir e influenciar outras esferas 

para além do campo da moda, desde formas de reconhecimento que as enaltecem e concedem 

prestígio, até as formas perversas de reconhecimento, quando são, então, reduzidas à condição 

de modelo (e nada mais), de objeto, ou mercadoria. Por outro lado, o tempo gasto na re-

posição dessa personagem – dada a dinâmica como se desenvolvem os trabalhos de modelo 

que convocam esse comparecimento identitário – tende a aumentar cada vez mais. A pessoa 

acaba passando mais tempo representando a modelo do que qualquer outra de suas 

personagens.  

No que diz respeito as manifestações estéticas das modelos nas redes sociais digitais, 

esses canais acabam sendo muito utilizados como forma de exposição da imagem da modelo 

através das fotos, vídeos, e um padrão de afirmação e ostentação, ou, dito de outro modo, são 

usados como meios de comunicar mensagens do tipo “faço sucesso”, os life style. Nesse 

sentido, são perfis profissionais, sobretudo o instagram.  
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Assim como fazem uma distinção clara entre a pessoa e a modelo, essa mesma 

separação tende a ocorrer nas redes sociais digitais. Desse modo, por exemplo, se o instagram 

é o canal profissional usado para promove-la e divulgar sua imagem, então uma outra rede 

social digital poderá ser utilizada mais para fins pessoais (amigos, família, etc.). Ainda assim, 

foi elevada a frequência com que, nas buscas que foram realizadas nas redes, mesmo que 

tenha um cunho mais pessoal, ainda assim, ela traz diversos elementos do universo da modelo 

(sobretudo fotos produzidas e imagens ou vídeos de viagens de trabalho). 

Os atrativos da profissão (dinheiro rápido, prestígio, fama, sucesso, viagens, luxo, 

entre outras coisas) são armadilhas sedutoras que cativam e atraem centenas de mulheres, 

diariamente, as capturam em meio ao fetiche que permeia a modelo e as relações que ali são 

desenvolvidas, e por fim, tornam difíceis a saída daquelas que se deixaram prender – saída 

essa que, invariavelmente, acontecerá, momento em que a modelo tornada coisa será 

descartada como obsoleta. 

A questão da idade, assim como as medidas, o peso, e demais preocupações físicas e 

estéticas são recorrentes na carreira. A idade para as modelos próximas do período onde são 

consideradas velhas para modelar, e os demais cuidados, bem, esses são preocupações 

constantes durante todo tempo em que trabalharem nessa profissão. E as formas como essas 

mulheres tentam dar conta das exigências da indústria, quando não bem orientadas, podem 

acarretar sérios problemas para a saúde e mesmo para a vida dessas pessoas. 

A ausência de projetos de vida, de planos ou objetivos que se estendam para além da 

esfera da profissão de modelo tornam a proximidade do término dessa carreira, uma fonte de 

angústias e problemas. A pessoa sabe que não tem muito tempo restante, mas também não 

sabe o que fazer quando parar. E mesmo parar se torna difícil por conta dos ganhos e demais 

benefícios da profissão.  

Por outro lado, quanto mais bem estabelecidos e definidos são os projetos de vida 

criados para além da profissão, aliado a uma clareza de consciência quanto ao caráter efêmero 

da carreira, mais estes permitem uma maior expressão identitária em sua pluralidade de 

personagens para além da modelo, e quanto a essa forma de representação da personagem, ela 

passa a ser mais facilmente interrompida em sua re-posição. 

O texto tentou mostrar que embora algumas das coisas vistas no decorrer dessa 

pesquisa sejam específicas da profissão de modelo, outras tantas são comuns a várias outras 

profissões dentro de uma sociedade capitalista como a nossa. Logo, muitos dos efeitos do que 

vimos neste trabalho se estendem as demais, todavia, de modo não tão explicitado e/ou tão 

intenso. Mas ainda que não tão explícitas ou intensas, elas existem e pudemos vislumbrar 
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quão danosas podem ser para o desenvolvimento do sujeito e suas potencialidades, bem como 

o quanto podem comprometer a concretização da identidade em sua busca por 

autodeterminação e luta por reconhecimento e fragmentos possíveis de emancipação. 

Esperamos que a orientação crítica deste trabalho possa contribuir de alguma forma 

para o avanço das pesquisas dentro da Psicologia Social e nos estudos de identidade. 

Evidentemente, muitas coisas não puderam ser discutidas neste trabalho devido ao tempo e 

espaço destinados a uma dissertação de mestrado. São escolhas, muitas vezes difíceis, que 

têm que ser feitas para que alguns objetivos possam ser alcançados. Esperamos ter alcançado 

o nosso com êxito, e que as questões que ficaram em aberto possam servir de base e até de 

inspiração para que novos projetos e pesquisas sejam desenvolvidos. 
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APÊNDICE A - LISTA DE TERMOS DO MERCADO DA MODA UTILIZADOS 

 

Agência [de modelos] – Empresa especializada em trabalhar com as modelos, vinculando-as 

ao casting da agência, que por sua vez, é apresentado aos clientes da empresa para possíveis 

trabalhos. Os clientes escolhem aquelas que condizem com o projeto/ideia em questão, e a 

agência será a intermediária nisso, ficando com uma porcentagem do valor fechado junto ao 

cliente para o trabalho escolhido (A porcentagem varia em torno de 30%-40%). 

 

Agência-mãe – É a agência principal a que a modelo está vinculada. Uma modelo pode estar 

cadastrada em diversas agências (aumenta sua visibilidade e a frequência com que é chamado 

para testes). Algumas agências trabalham com contratos de exclusividade. Nesses casos, a 

modelo não pode “ter várias agências” sob pena de multa ou, por exemplo, ao realizar um 

trabalho por outra agência, uma porcentagem do cachê recebido fica com a agência do 

contrato de exclusividade. 

 

Book – É o material fotográfico da modelo. É composto por várias fotos, todas feitas por um 

fotógrafo profissional, em diferentes poses, trajes e vestimentas e tem como finalidade, 

apresentar a modelo, tanto para a agência, quanto (principalmente) para os clientes. As fotos 

podem ser de estúdio, ao ar livre, ou fotos da modelo em algum trabalho (campanha 

publicitária). O book, em outras palavras, é o cartão de visitas do modelo. 

 

Cachê – É o valor que o modelo recebe por cada contrato de trabalho que realiza. O valor 

varia imensamente. Quando os modelos firmam um contrato diretamente com o cliente, sem o 

intermédio de uma agência, costumam ganhar mais, uma vez que as agências ficam com uma 

porcentagem do valor bruto acordado com o cliente por determinado trabalho. 

 

Casa/Apartamento de modelo – É um local, casa ou apartamento para a moradia de modelos 

da agência (normalmente, a agência-mãe) que vieram de outras cidades, estados ou países. 

Por exemplo: alguém de Minas Gerais que vai para São Paulo por intermédio de uma agência 

“X”. Essa agência providencia uma casa para que a modelo possa morar, enquanto trabalha 

com a agência, ou simplesmente até a modelo conseguir outra habitação. Isso tudo dependerá 

do tipo de acordo/contrato firmado, e nem toda a agência faz isso. Os custos dessas habitações 

costumam ser descontados dos trabalhos que a modelo faz. 

 

Casting – Se refere aos modelos vinculados a agência. As fotos (profissionais) dos books de 

cada modelo são organizadas como um catálogo, onde os modelos são divididos por perfis. 

Ex: homens, mulheres, crianças, loiras(os), ruivas(os), morenas(os) e assim por diante. Obs: a 

palavra casting também pode ser empregada para se referir aos testes/seleções para trabalhos. 

 

Composite – É uma espécie de cartão de visitas (literalmente) do modelo. Costuma ter a 

seguinte estrutura: medidas similares as de um cartão postal; há quatro fotos nele, sendo uma 

grande na frente, e três menores, no verso. Na frente, consta o nome do modelo e algum 

símbolo que identifica a agência, e no verso, dados pessoais básicos do modelo: idade, altura, 

peso, medidas (busto/tórax, cintura, quadril, coxa), cor dos olhos e dos cabelos. 

 

Curso de modelo – As agências costumam organizar cursos que orientam os New faces da 

agência sobre a profissão de modelo. Por exemplo: aulas de desfile em passarela, poses para 

fotografias, formas de expressão em vídeos publicitários, como se maquiar para trabalhos, 
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dicas sobre vestuário para testes, orientação sobre books, tipos de modelos (comercial, 

fashion), cachês e dicas básicas sobre a dinâmica do mercado da moda. 

 

Modelos – Basicamente, são as pessoas, homens ou mulheres, que trabalham como modelos 

(o termo será adequadamente tratado no corpo do texto), normalmente, vinculados à alguma 

agência (ou agências). Os modelos podem ser divididos em pelo menos dois tipos: modelos 

fashion ou modelos comerciais. Nessa pesquisa, o foco foram as modelos. 

 

Modelos comerciais – As profissionais deste grupo costumam ter biótipos mais variados e 

encorpados. Embora possam fazer determinados desfiles, é mais frequente que trabalhem com 

campanhas publicitárias, fotos, eventos, entre outros. Modelos fitness podem ser consideradas 

como um subtipo específico dos modelos comerciais. 

 

Modelos fashion – As profissionais desse grupo costumam ser altas e bem magras, “vestindo 

bem” diversos tipos diferentes de roupa, ou seja, possuem um biótipo que facilita que os 

moldes (cortes) de roupas pré-determinados pelos estilistas fique dentro dos padrões estéticos 

valorizados pelo mercado da moda. Trabalham muito com desfiles de passarela, mas também, 

com fotos, campanhas publicitárias, etc.  

 

Modelos fitness: São modelos com um nível de desenvolvimento e definição muscular bem 

acentuados. São perfis mais específicos e voltados ao universo fitness (academias, treinos, 

etc). 

 

Pocket Money – Mais comuns com modelos internacionais, é uma ajuda de custo semanal que 

a agência (normalmente, a agência-mãe) fornece ao modelo quando este chega em um novo 

país. A duração dessa ajuda varia, mas no geral, costuma ser até que o modelo consiga um 

volume de trabalhos suficientes para se sustentar. 

 

Scoulter – Olheiro ou “caça talentos”. É um profissional especializado em encontrar pessoas 

cuja aparência se enquadre em perfis pré-determinados pelas agências para trabalharem como 

modelos. O scoulter identifica tais pessoas (modelos em potencial) e faz esse primeiro contato 

onde tenta convencer e orientar a pessoa a ir visitar a agência.  

 

Teste/Seleção/casting – É o processo de seleção para um trabalho. O cliente determina o perfil 

[de modelo] que deseja para determinado trabalho (uma campanha publicitária, por exemplo), 

e então a agência ou as agências enviam os modelos de seus castings que se encaixam no 

perfil exigido pelo cliente. Os testes podem ser compostos por algumas fotos, um vídeo feito 

na hora com algumas instruções pré-determinadas, falas, ações, etc.  


