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RESUMO 

 

A pesquisa aqui desenvolvida tem como objetivo traçar uma linha histórica, apontando de que 
forma a França se consolidou como uma das maiores referências na moda, sendo associada às 
ideias de luxo, glamour e elegância. Dentro deste estudo, buscamos identificar também como 
esses elementos influenciaram a moda brasileira no século XX e de que maneira podem ser 
percebidos ainda hoje através das mídias especializadas. Para realizar essa última parte, foram 
analisadas as edições de fevereiro, março, abril e maio de 2012 da revista Vogue Brasil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Pense na ideia de luxo, elegância e glamour. Lembre-se de produtos exclusivos, de roupas 

bonitas e culinária sofisticada. Agora, tente associar todos esses elementos a um lugar. Pensou? É 

bem provável que sua resposta tenha sido Paris ou França. Não é à toa que um produto é mais 

chique se ele for francês ou que, mesmo com o surgimento de tantos outros polos, Paris ainda 

tenha umas das semanas de moda mais importantes do mundo. Essa relação foi construída há 

muito tempo e, até hoje, faz parte do nosso imaginário.  

Apesar deste universo também ter elementos da culinária e da arquitetura, este 

trabalho procura focar na influência francesa principalmente no que diz respeito à moda, 

entendida aqui como “fenômeno social da mudança cíclica dos costumes e hábitos, das escolhas e 

dos gostos, coletivamente validado e tornado quase obrigatório” (VOLLI, 1998, p. 50 apud 

CALANCA, 2008, p. 11).   

A pesquisa foi divida em três capítulos que têm como objetivo responder a três 

questões diferentes, formando uma linha histórica que começa no século XVII, na Europa, passa 

pela história brasileira no século XX e chega, finalmente, nos dias atuais.  

Em Inventando Moda, pretendemos esclarecer quais foram as bases que formataram a 

nossa visão atual da moda francesa. Na procura por personalidades que atuaram na construção 

dessa imagem, um nome foi consenso entre as fontes de pesquisa: Luís XIV, mais conhecido 

como Rei Sol. O apelido, que faz referência ao seu regime absolutista, pode ser interpretado de 

uma segunda forma: aquele que, como sol, iluminou a França e deu a ela destaque em relação ao 

resto do mundo. Isso porque muitas de suas escolhas não só foram as grandes responsáveis por 

como enxergamos o estilo francês hoje, mas também pelo modo como experimentamos e vemos 

a moda atual. Com a ajuda de seu ministro das finanças, Jean-Baptiste Colbert, ele foi um dos 
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maiores incentivadores de Paris como um centro irradiador de tendências. O seu maior feito foi 

ter vislumbrado o potencial econômico presente no mercado de luxo e incentivado, através de 

medidas protecionistas, a produção do país.  

Outros nomes levaram essa relação com a moda adiante, caso da famosa rainha Maria 

Antonieta. Sua maneira irreverente de se vestir foi inspiração para mulheres da época, e, até hoje, 

estilistas recorrem ao seu estilo para criar coleções ou figurinos. Para completar, não poderíamos 

deixar de mencionar, ainda, a alta-costura que, através de seus modelos, serviu de parâmetro para 

a moda do mundo todo. 

O Brasil, naturalmente, não ficou de fora do alcance dessas referências. O segundo 

capítulo pretende, portanto, entender como o estilo francês influenciou a moda brasileira durante 

o século XX, traçando um paralelo com a formação de uma indústria nacional e do surgimento de 

outros polos internacionais da moda. Nas primeiras décadas do século passado, mesmo com todos 

os desfalques gerados pelas guerras e crises econômicas, Paris ainda era o centro da moda para os 

brasileiros. Foi apenas a partir de políticas de incentivo à produção nacional, que se começou a 

pensar em uma fabricação local com expressão de moda. Mesmo assim, nossa indústria, que 

começou tardia, encontrou inúmeras barreiras, principalmente em relação ao preconceito das 

classes mais altas e do seu desejo de “serem estrangeiras”. A partir dos anos 60 e 70,  

aumentaram as influências vindas também de Londres e Nova York. 

O terceiro e último capítulo parte da percepção de que, mesmo tanto tempo depois, a 

valorização do que vem de fora ainda é muito forte na nossa sociedade. A cidade luz, o glamour 

das francesas, as roupas de luxo, as fragrâncias e até mesmo os termos franceses podem ser 

encontrados nas revistas femininas atuais. Dentro da linha proposta por este estudo, escolhemos a 

revista Vogue Brasil como fonte de pesquisa e buscamos identificar nela quais elementos 

reforçam a ideia construída desde o século XVII: a França como parâmetro de estilo. Em nosso 
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recorte, pretendemos analisar textos, imagens e publicidades que acabam por estabelecer, através 

de ações de comunicação, esse panorama. 

Portanto, o intuito desse trabalho é, justamente, estudar, ainda que de uma maneira 

pontual, como a França, ao longo da história, conseguiu conquistar esse lugar no nosso 

imaginário e quais aspectos nos permitem detectar como o país permanece ainda um sinônimo de 

luxo, representando grande influência em nossa sociedade, mesmo diante da globalização e de 

uma produção de moda nacional.  
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2 INVENTANDO MODA 

 

  Entender a origem da moda é também entender seu conceito. Hoje, o termo alcançou 

concepções diversas, escondidas nas locuções “da moda”, “na moda”, “à moda”, e que não estão  

apenas relacionadas à uma mudança cíclica de costumes e hábitos. Portanto, para que possamos 

enxergar como a moda se tornou o que conhecemos atualmente, vamos voltar nos séculos XV ou 

XVI, considerados pela maioria dos autores como a época de seu surgimento. 

  Nesse tempo, a França já começava a dar seus primeiros passos para se transformar 

em uma referência mundial do setor. Aos poucos, o desenvolvimento das cidades propiciou 

também o crescimento de um mercado consumidor e, neste cenário, quem estava atento às 

mudanças pôde fazer a diferença. Luís XIV contribuiu de forma intensa para que os franceses 

fossem associados ao glamour. No entanto, será possível perceber por meio deste capítulo que, 

bem mais do que através de ações político-econômicas, a França chique se construiu nas 

entrelinhas de uma sociedade que se espalhava na corte de Versalhes e que tinha na própria figura 

do rei um parâmetro de estilo. 

  Porém, se tudo isso tivesse se limitado à era do Rei Sol, nossa visão hoje seria 

diferente. Por isso, da mesma forma, contribuíram para a formação desse imaginário figuras 

como a rainha Maria Antonieta e os estilistas do século XIX, quando passaram a fazer o que hoje 

conhecemos como alta-costura. 

 

2.1 SURGIMENTO 

 

  Não se sabe exatamente quando a moda surgiu. É certo que, num determinado 

momento, o homem primitivo passou a usar algum tipo de vestimenta e de calçado para proteger 
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o corpo e os pés. É certo que os gregos antigos, os romanos e mesmo o homem medieval tinham 

uma maneira peculiar de se vestirem. Para a historiadora americana Sarah-Grace Heller, é inútil 

procurar uma origem única: ela depende, com efeito, da maneira pela qual é definida e das 

perguntas propostas pelos historiadores (2007 apud GODART, 2010, p. 22). No entanto, entre as 

análises, há um consenso de que seu surgimento aconteceu na Itália ou Borgonha, na época do 

Renascimento (séculos XIV ou XV), atrelado a uma dinâmica de criação e cópia.  

  De acordo com Braga e Prado (2011), a classe burguesa europeia, enriquecida com o 

novo comércio que surgiu depois das Cruzadas, começou a se vestir imitando as roupas dos 

nobres que, por sua vez, passaram a usar novos modelos para sobrepor aqueles já popularizados. 

Iniciou-se assim um processo de reinvenção dos modos de se vestir que passou a ser cíclico. Com 

o tempo, esse fenômeno ganhou a denominação de moda.  

Para Juliana Schmitt (2011), a ideia de “dialética da cópia”, empregada pela maioria 

dos autores, apesar de gerar uma explicação rápida e esclarecedora, é reducionista e deixa de lado  

aspectos talvez até mais relevantes, como, por exemplo, o fato de que as mudanças na época 

significaram também o nascimento da percepção de individualidade e da consciência do Eu.  

E se o homem se torna o centro de tudo - isto é, a própria referência para o 
conhecimento, não mais racional e religioso, mas racional e cartesiano – é certo que tudo 
o que diz respeito a este homem e sua vivência terrena ganha destaque. A sua aparência, 
a maneira como se apresenta ao mundo e à sociedade, passa a ser assunto de extremo 
valor (SCHMITT, 2011, p. 178-179).  
 

Durante os séculos XIV e XV, a fragmentação política na Europa levou ao 

desenvolvimento de diversos centros de moda ao invés de uma única capital. Porém, alguns 

fatores contribuíram para que a Itália estivesse à frente de outros locais da Europa, entre eles, a 

estrutura das cidades-estado e a ascensão de uma classe média. Paris, na época, ainda não era 

uma cidade importante, já que estava presa ao domínio feudal e à aristocracia agrária. 

Da Itália, a moda moderna se espalhou para a corte de Borgonha. O poder de seus 
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reis, que era maior do que o dos reis da França, refletia-se também na maneira em que se vestiam. 

“Quando Philip, o rei de Borgonha, estava passeando em Paris com Dauphin (mais tarde Luís 

XI), não apenas suas roupas, mas também a cela de seu cavalo estava coberta de rubis e 

diamantes” (STEELE, 1998, p. 18, tradução nossa)1. 

No decorrer do século XVI, a Espanha ganha destaque no cenário político-econômico 

e sua influência em relação à moda cresce até mesmo sobre a Itália, onde as cidades-estado 

começam a se enfraquecer em comparação com as maiores e mais unidas nações-estado. O estilo 

dominante era rígido, com predominância do preto, que remetia de muitas maneiras aos trajes 

usados pelos padres católicos. O poder volta a se deslocar no início do século XVII, indo, desta 

vez,  para França e Holanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Texto original: When Phillip the God of Burgundy were rode to Paris together with Dauphin (later Louis XI), not 
only Philip’s clothes but even his horse’s trappings were so covered with rubies and diamonds. 
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2.2 A ERA DE LUÍS XIV 

 

 

Figura 1. Castelo de Versalhes, França. 

 

A moda na França atinge um novo patamar quando Luís XIV, o Rei Sol, assume o 

trono. A roupa para ele representava ao mesmo tempo poder e glória, ideia claramente mostrada 

nos seus trajes oficiais, os quais eram estampados com flores de liz em ouro e revestidos com 

arminho. 

Luís XIV continua com a política de centralização iniciada por seus antecessores e 

tem a iniciativa de reagrupar os nobres na corte de Versalhes. O deslocamento da corte era uma 

maneira de controlar os diferentes poderes locais e de firmar o poder do soberano. 

Para Godart (2010), sua monarquia gera uma centralização sem precedentes nas 
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tendências indumentárias europeias. Até então, burgueses e aristocratas recebiam influências de 

diversas partes, como Espanha, Inglaterra e Países Baixos. 

No reinado de Luis XIV, a ideia de lançar modos e modas já havia sido pensada e o 
Castelo de Versalhes foi o epicentro divulgador das sutilezas do requinte, da  
sofisticação exacerbada, do fausto e do esplendor para todas as cortes europeias. Nesse 
período, a França foi pioneira em ditar a moda para toda a Europa através da corte de 
Versalhes (BRAGA,2006, p. 84) 
 

O rei havia pensado em tudo. Ele sabia, por exemplo, que Paris nunca poderia se 

tornar a cidade que ele desejava, a nova capital do luxo e glamour, até que a sofisticação que 

reinava de dia continuasse à noite. Nas últimas décadas do século XVII, Paris passou a ser 

celebrada como a cidade luz por ter sido a primeira a ter iluminação após o anoitecer em caráter 

regular e permanente.  

O suporte do Estado foi crucial para o crescimento da moda na França, mas a 

economia sozinha não explicaria o deslocamento do estilo espanhol para o francês. Mais 

importante que isso foi o poder e o prestígio da corte francesa. 

 

2.2.1 Os sapatos do rei 

 

Luis XIV foi pioneiro em muitos sentidos. Ele percebeu um potencial econômico 

muito grande no mercado de luxo que surgia na época, devido à demanda por trajes elegantes 

usados pelos nobres, e não hesitou em transformar a França em uma referência. O rei contou com 

a ajuda do seu ministro das finanças, Jean-Baptiste Colbert, em uma parceria que uniu a 

exigência do rei pela perfeição do estilo e o controle firme de Colbert sobre as finanças, o que 

levou o comércio de artigos de luxo a níveis nunca antes alcançados.                                     
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Figura 2. Retrato de Luís XIV feito por Hyacinthe Rigaud, 1701. Museu do Louvre, Paris. 
 

Durante o período de Colbert à frente da economia, a França passou pelas piores 

crises monetárias dos séculos XVII e XVIII, pois já não contava com os metais preciosos que 

circulavam no país através da Espanha.  

O plano de Colbert era simples: primeiro assegurou-se de que todos os artigos que Luís 
XIV considerasse essenciais para promover sua imagem de o mais rico, sofisticado e 
poderoso monarca da Europa fossem produzidos na França e por trabalhadores 
franceses; depois, certificou-se de que o maior número de pessoas possível seguisse 
servilmente os ditames do Rei Sol e adquirisse os mesmos artigos de luxo produzidos na 
França que o rei exibia em Versalhes(DEJEAN, 2011, p. 16). 
   

O plano econômico desenvolvido por Colbert foi, então, marcado pelo estímulo à 

indústria francesa e às exportações e pelo aumento das tarifas alfandegárias. Suas medidas 



         15 

favoreceram não só a classe burguesa como também o Estado, concentrando riqueza e poder nas 

mãos do rei. 

Existiu ainda uma segunda parceria, desta vez com brilhantes inventores que criaram 

desde uma tecnologia para fabricar espelhos, os quais eram raros e pequenos na época, a um 

visionário par de botas. Nicolas Lestage, o mestre sapateiro do rei, inventou botas sem costura 

que fizeram dele uma celebridade.  

Os sapatos, de uma maneira geral, tiveram destaque no reinado de Luis XIV.  

Segundo DeJean (2011), o número de modelos oferecidos às mulheres multiplicaram-se. Até o 

século XVII, os sapatos de homens e mulheres eram quase idênticos, sendo os femininos até 

menos enfeitados que os masculinos, já que ficavam quase sempre escondidos atrás de longas 

saias. Apesar das botas sem costura de Lestage terem feito sucesso por sua técnica, o couro não 

podia ser decorado como os sapatos de tecido. A ênfase estava nos detalhes, em fivelas e, claro, 

nos diamantes.  

 

Figura 3. Salto-luís. Modelo provavelmente inglês, 1700-1720.  
Museu de Arte Metropolitan, Nova York 
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 O rei sempre teve também gosto pelos saltos. Ficaram famosos os saltos vermelhos, 

que podem ser vistos no retrato feito por Rigaud (ver figura 2). Alguns historiadores associam 

esse gosto a sua baixa estatura – média de 1,65 metros.  

Outros dizem que ele chegava a 1,80, e o salto ressaltava sua postura imponente. “Na 

França, esses saltos significavam literalmente um sinal de nobreza, um visível indicador de status 

social. Um homem humilde poderia ser chamado de pied plat, ou pé chato, porque usava sapatos 

sem salto” ( DEJEAN, 2011, p. 112). 

Um modelo de salto curvo, grosso e coberto também foi inventado na época do Rei 

Sol. A forma ganhou fama no reinado de Luís XV, quando as mulheres também passaram a usá-

lo, e, até hoje, é conhecida como  “salto-luís”.  

 

2.2.2 Marketing do luxo 

 

 Uma indústria pode ter todos os requisitos necessários para a produção de 

determinado produto: máquinas, funcionários especializados, dinheiro e até mesmo estímulo do 

governo. Porém, quando o assunto é a indústria da moda, principalmente em relação aos produtos 

de luxo, existe um fator que exerce influência ainda maior no sucesso ou não deste negócio: os 

meios de comunicação e o marketing.  

 A moda precisa de divulgação. Sem isso, como as pessoas saberiam que determinada 

roupa ou acessório “não se usa mais”? Ou quem pensaria em adquirir uma bolsa Chanel no lugar 

de outra marca qualquer?  

Se os criadores da moda não tivessem aprendido essa lição logo no início, Paris não teria 
se tornado o berço da indústria da moda. Outras cidades – por exemplo, a Veneza do 
século XVI – já tinham desempenhado o papel de referência de estilo para o mundo 
ocidental antes de Paris; nenhuma, no entanto, tentou transformar a moda em um 
mercado e, por isso, sua supremacia não durou muito tempo. Ninguém antes dos 
mercadores de moda parisienses do fim do século XVII fora capaz de conceber a moda 
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como um meio de manipular os desejos e a imaginação dos estrangeiros (DEJAN, 2011, 
p. 78). 

 

É importante lembrar que, até meados do século XVII, a moda era algo exclusivo de 

alguns nobres muito ricos. Mesmo estes possuíam poucos trajes, que eram raramente 

substituídos.  As roupas eram tão caras que os estilos quase não mudavam por longos períodos de 

tempo.  E o que hoje nós consideramos o ápice do luxo, roupas sob medida e modelos exclusivos, 

era apenas o que existia na época. A graça, então, estava em descobrir e imitar o que se estava 

usando pela corte e pelas rainhas da moda. Portanto, a primeira referência de divulgação da moda 

vinha do próprio castelo de Versalhes. Mas só a clientela parisiense não seria suficiente para a 

indústria se manter. Era preciso conquistar compradores também de outros lugares. 

Quem teve papel importante neste caso foi a imprensa. Segundo DeJan (2011), Jean 

Donneau de Visé foi o primeiro jornalista a compreender qual papel a indústria da moda poderia 

desempenhar no mundo moderno. Ele foi o responsável por, em 1672, fundar o Le Mercure 

Galant, um jornal diferente de todos os outros antes dele e o primeiro a se parecer com os atuais. 

Ele publicava notícias, incluindo a cobertura do cenário social, das artes e das letras, das 

tendências na decoração e no estilo, e de tudo relacionado ao refinamento. Foi também o primeiro 

jornalista a fazer a cobertura do cenário da moda, o que foi mais uma prova do nascimento desta 

indústria, já que ela só poderia ter se tornado digna de ser noticiada se conceitos como estilista e 

coleção já tivessem se tornado uma realidade.  

A primeira cobertura exclusiva da moda feita por seu jornal apareceu em um caderno 

à parte, o qual ele chamou de extraordinaire. Le Mercure Galant dirigiu-se a um público que 

nunca tinha sido alvo de atenção antes: as mulheres. E não aquelas que podiam observar a moda 

por si mesmas, mas sim aquelas que viviam nas províncias e sonhavam em ser tão elegantes 

quanto as parisienses.  
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Donneau de Visé foi o primeiro a discutir nos jornais conceitos que atualmente são 

básicos. É o caso, por exemplo, das estações da moda. 

As estações de moda começaram oficialmente em janeiro de 1678, quando, no primeiro 
suplemento “extraordinário” de seu jornal, Donneau de Visé anunciou que daquele 
momento em diante ele veicularia toda informação que  pudesse conseguir sobre a moda 
do início de cada estação. Como parte da cobertura, ele decretou que, para estar na 
moda, era necessário mudar os trajes não apenas quando o clima mudasse, mas a partir 
do momento que se notasse que outras mulheres estavam vestidas de maneira diferente 
(DEJEAN, 2011, p. 61). 
 
 

No fim da década de 1670, Donneau passou a incluir gravuras que ilustravam as 

principais inovações de uma nova estação. O recurso, que tinha um alto custo, logo foi 

abandonado, mas resultou no lançamento de uma cultura visual da moda.   

Antes do fim do século XVII, duas novas maneiras de marketing tinham surgido: as 

bonecas de moda e as estatuetas. Elas foram o primeiro recurso voltado exclusivamente para a 

clientela internacional. “Os primeiros magnatas da moda chagaram à conclusão de que esses 

pequenos modelos poderiam ser enviados às lojas ao redor do mundo para exibir as tendências da 

nova estação para as damas estrangeiras – uma espécie de desfile a distância” (DEJEAN, 2011, p. 

79). As bonecas, contudo, não atingiam um público grande. A alternativa surgiu, então, através 

das gravures de moda ou ilustrações de moda, que poderiam ser facilmente reproduzidas ou 

substituídas. Ainda segundo DeJean (2011), elas tiveram para a moda na época a mesma 

importância que a fotografia tem hoje.  

 

 

2.2.3 Os perfumes e as pedras do rei 

 

Se podemos dizer que a era de Luís XIV nos deixou como herança os sapatos de 

salto, as estações de moda e a elegância, devemos também incluir nesta lista os perfumes e os 



         19 

diamantes. Hoje, existem marcas do mundo todo associadas aos mais diversos estilistas e 

celebridades, produtos de reconhecida qualidade. Mesmo assim, os perfumes franceses mantêm 

sua fama e sua supremacia. 

Contudo, era a Itália que, desde a Renascença até meados do século XVII, dominava 

o mercado da perfumaria. A partir de 1660, tão logo esta prática alcançou um público maior, os 

franceses conseguiram mais visibilidade. Na época, era considerado perfume tudo aquilo que 

emitia algum odor agradável. Caso, por exemplo, dos talcos aromáticos, sabonetes ou luvas 

perfumadas.  

Aqui, mais uma vez, a imprensa teve papel importante na consolidação da fama das 

fragrâncias francesas. Houve grande cobertura dos jornais e guias turísticos da época, sempre 

alardeando que os mais exímios profissionais da arte do perfume e cosméticos, assim como 

produtos de beleza, poderiam ser encontrados em Paris. 

 Um costume, que ficou conhecido pela expressão francesa La toilette, no fim do 

século XVII, ajudou a alavancar a fama e o lucro dos perfumistas. Consistia em um ritual por 

meio do qual os aristocratas se preparavam todas as manhãs para enfrentar o mundo. Cada etapa 

do processo – do penteado à preparação da pele, da maquiagem e do perfume – necessitava de 

produtos caros vendidos pelos perfumistas. 

O ritual da toilette criou tendências da mesma maneira que o comércio da alta-costura 
inventou os conceitos de estações e acessórios da moda [...] O nome la toilette está 
diretamente relacionado com a crescente tendência contemporânea de criar nichos que 
antes serviam a diversos propósitos. Antes da invenção do novo estilo francês, não 
existiam quartos de vestir ou penteadeiras, pois nenhum espaço era dedicado 
exclusivamente para se arrumar. (DEJEAN, 2011, p. 302) 
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 Foi também na era do rei Sol que os parfumers (perfumistas) ganharam seus 

primeiros reconhecimentos oficiais. Em março de 1656, o rei ortogou cartas-patentes que 

conferiram status legal à primeira corporação com licença para produzir fragrâncias agradáveis, 

nascendo assim, oficialmente, a indústria francesa de perfumes. Segundo DeJean (2011), o desejo 

do Rei de reconhecer o status dos perfumistas fazia sentido economicamente, já que os franceses 

tinham se tornado os maiores consumidores europeus de produtos aromáticos. Como seu governo 

já tinha uma proposta protecionista, Luís XIV e Colbert não viam com bons olhos uma grande 

saída dos cofres franceses e estavam determinados a colocar a França no centro do comércio de 

perfumes. 

  

 

 

 

 

 
Figura 4 e 5. A cidade de Grasse, na região da      
Provença, é responsável por metade da produção de 
aromas da França. 
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 Um dos incentivos dados pelo governo, na época, aos perfumistas veio através da 

isenção de impostos a produtos estrangeiros, como os novos aromáticos vindos do oceano Índico. 

Colbert também escolheu a cidade de Grasse, na Provença, como uma espécie de capital de 

produção de fragrâncias. A cidade, que até hoje é um centro na produção de aromas, começou a 

produzir óleos de flores como jasmim, violetas, flores de laranjeiras e angélicas. 

 No caso dos diamantes, a maior influência partiu do próprio rei. Antes do século 

XVII, poucas pessoas davam importância a eles. Só para se ter uma ideia, em tratados da 

Renascença sobre pedras preciosas, os diamantes ocupavam a décima oitava posição em escala 

de importância. Na época, ao contrário do que pensamos hoje, eram as pérolas o maior símbolo 

de luxo.   

 Foram necessários duzentos anos, a partir do fim do século XV, para que os 

diamantes superassem as pérolas como maior objeto de desejo. Isso ocorreu porque as primeiras 

pedras que chegavam ao Ocidente, geralmente vindas da Índia, não eram de boa qualidade. 

Faltavam também técnicas de lapidação para dar a elas polimento.  

  Foi somente na Paris de 1660 que surgiram todos os fatores responsáveis pela moderna 
  popularidade dos diamantes: um mercador de diamantes disposto a viajar à Índia em  
  busca das melhores pedras, facetadores com técnicas sofisticadas o suficiente para fazer 
  as pedras brilharem, joailliers que entendiam o potencial da pedra e um público ansioso 
  por exibir suas joias de novas maneiras. (DEJEAN, 2011, p. 198) 
 
 Entre os viajantes que buscavam pedras preciosas destacou-se Jean Baptiste 

Tavernier, que visitou todas as minas da fortaleza de Golconda, na Índia, o centro de comércio 

mundial de diamantes da época. E não demorou para que lucrasse com uma das maiores paixões 

de Luís XIV. A primeira grande compra do Rei Sol feita com Tavernier foi um diamante azulado 

que pesava 111 quilates. Essa pedra logo ficou conhecida como Diamante Azul da coroa 

francesa, tornou-se tão famosa quanto a corte e passou a ser a pedra símbolo do reinado de Luís 

XIV. Essa joia permaneceu na corte até a Revolução Francesa, quando ladrões roubaram a maior 
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parte da antiga coleção real. Foi redescoberta mais tarde, quando passou às mãos do banqueiro 

Henry Philip Hope. Após passar por outros donos, o diamante que ficou conhecido como Hope, 

foi doado ao Instituto Smithsonian de Washington, onde permanece até hoje. 

 De acordo com DeJean (2011), para o Rei Sol, o diamante era mais eficaz do que 

qualquer outra pedra para mostrar ao mundo a extensão de seu poder, de sua posição e sua 

influência. Por isso, ao longo de seu reinado acumulou uma fortuna em joias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diamante Hope. Instituto Smithsonian, Washington. 
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 Sua preferência pelo brilho também mudou o modo como as pedras eram 

apresentadas. Ele não queria que outros detalhes desviassem a atenção delas. “O Rei Sol pode ser 

considerado o criador da nossa idéia de um diamante espetacular, exatamente o tipo de solitário 

considerado atualmente o perfeito anel de noivado” (DEJEAN, 2011, p. 202). 

 Por causa do rei, pela primeira vez, o artesão de joias tinha se transformado em um 

joaillier. Até hoje em francês, existe uma distinção entre joaillers, considerados grandes artistas 

do mundo das joias, e bijoutiers, meros artesãos.  

 Devido também ao desejo do rei por diamantes, na segunda metade do século XVII, 

Paris tornou-se a única capital européia com polidores e designers capazes de reproduzir os 

últimos estilos. Segundo DeJean (2011), o final do século XVII inaugurou a era em que a moda 

para joias, assim como a moda para vestidos, passou a ser ditada por Paris. 

 

 

2.3 A RAINHA DA MODA 

 

 Ela já foi tema de filmes, inspirações para desfiles de moda e figurinos de shows. Sua 

mais recente aparição como referência aconteceu na coleção Cruise 2013 da Chanel, em que Karl 

Lagerfeld, diretor criativo da marca, apresentou uma versão moderna de Maria Antonieta. 

Segundo Weber (2008), a presença da última rainha da França na mídia atual confirma sua 

capacidade intacta de evocar, ao mesmo tempo, a ostentação e o desvario de um mundo 

aristocrático desaparecido. 

 Nascida na Áustria, Maria Antonieta casou-se aos 14 anos com Luís Augusto de 

Burbon, que mais tarde foi coroado rei Luís XVI. A união destinava-se a cimentar uma aliança 

estratégica entre França e Áustria, iniciada pelo tratado de Paris em 1756. 
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Figura 7. Rainha Maria Antonieta representada no quadro de Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun, 1779- 1788. Museu 
Nacional do Castelo de Versalhes, Versalhes. 

 

 Antes mesmo de deixar sua cidade natal, Viena, a futura rainha recebeu um curso 

intensivo de como deveria se portar e se vestir dentro da corte francesa. Existia um protocolo 

muito rígido a ser seguido, imposto por monarcas aos seus cortesãos e às suas rainhas por 

gerações. No entanto, desde seus primeiros dias em Versalhes, Maria Antonieta encenou uma 

revolta contra a etiqueta cortesã, transformando suas roupas e acessórios em expressões 

desafiadoras de autonomia e prestígio (WEBER, 2008, p. 11). Ainda segundo Weber (2008), a 
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moda foi para ela uma arma-chave em sua luta por prestígio pessoal, autoridade e até mesmo por 

sobrevivência. Isso porque o poder era severamente restringido por um princípio chamado lei 

sálica, que excluía as mulheres da linha de sucessão régia. O papel da esposa se resumia, então,  a 

dar à luz a herdeiros do trono.  

 Porém, a função de mãe não foi facilmente cumprida por Maria Antonieta. Nos sete 

primeiros anos do seu casamento, seu jovem esposo se recusou a consumar a união. Hostilizada 

por aqueles que depositavam nela a expectativa de sucessão do reino, ela encontrou no estilo uma 

forma de combater seus inimigos. Essa estratégia já tinha sido adotada por Luís XIV, com quem 

tinha um laço de parentesco distante e para quem a adoção de trajes imponentes era também uma 

maneira de reforçar sua supremacia. Estando ela na condição de esposa do rei, as mudanças 

impostas na aparência real representou algo praticamente inédito.  

 Uma de suas modas mais características foi o pouf, um penteado oscilante, feito com 

muito talco, que recriava cenas rebuscadas de eventos correntes ou fantasias bucólicas 

imaginárias (moinhos, animais pastando) (WEBER, 2008, p. 14). Outro modelo usado pela rainha 

eram os vestidos chemise, que foram adotados como um uniforme não-oficial do Petit Trianon – 

um pequeno palácio localizado próximo ao castelo de Versalhes, o qual Maria Antonieta ganhou 

de presente do marido. A chemise era uma reação às armações rígidas de saias e aos espartilhos 

de barbatana de baleia usados na corte. E mesmo as mulheres que achavam essas inovações 

chocantes não conseguiam deixar de acompanhá-las.  
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Figura 8. Modelo da coleção Cruise 2013 da Chanel que teve como inspiração Maria Antonieta. Foi desfilado nos 
jardins do castelo de Versalhes. 

 
 
 No entanto, sua celebridade teve um preço. Seu modo irreverente despertava reações 

entre aqueles que valorizavam os costumes reais. Além disso, para muitos, seus gastos com moda 

esvaziavam os cofres franceses, que, devido a uma série de crises, não estavam em boas 

condições. Surgiram também rumores, divulgados muitas vezes através de panfletos e 

caricaturas, sobre o comportamento da rainha, o que estimulou a indignação também entre a 

população pobre. Fora de Versalhes, seu vestuário exuberante passou a sintetizar as grandes 

desigualdades econômicas vividas pelos franceses. “Essa rainha de poufs e plumas tornou-se o 

emblema dos piores aspectos do privilégio real – e das melhores razões para uma revolução” 
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(WEBER, 2008, p. 15).  

 Maria Antonieta foi, portanto, um grande ícone para a moda da época. Contudo, sua 

fama não se restringiu ao século XVIII, e, até hoje, a última rainha francesa é considerada um 

símbolo de irreverência. 

  

2.4 ALTA-COSTURA 

 

Apesar de Luís XIV ser considerado o “criador do luxo”, a alta-costura como 

conhecemos hoje só se organizou no século XIX. Contrariamente à história, o costureiro 

considerado pai da alta-costura era inglês. Charles Frederick Worth radicou-se na França em 

1845 e seu crescimento como estilista coincidiu com o estabelecimento do Segundo Império, 

época em que Napoleão III implementou mudanças e modernizações que revitalizaram a 

economia francesa e fizeram de Paris um exemplo para a Europa. 

A demanda por produtos de luxo, incluindo tecidos e vestidos da moda, alcançou níveis 
que não tinham sido vistos desde a Revolução Francesa (1789-99). Quando Napoleão III 
casou-se com a Imperatriz Eugênia (1826-1920), seus gostos ditavam o estilo na corte. O 
patrocínio da Imperatriz assegurou o sucesso de Worth como um costureiro famoso dos 
anos 1860 em diante (KRICK, 2000, tradução nossa). 2 
 

De acordo com Krick (2000), Worth ficou especialmente conhecido por fazer roupas 

que eram apresentadas em modelos ao vivo no seu ateliê chamado House of Worth. Foi a partir 

daí que conhecemos o que hoje são os desfiles de moda. As clientes escolhiam, e suas roupas 

eram feitas sob medida.  

A atitude de Worth representou uma inversão no que era feito até então na moda.  Se 

                                                
2 Texto original: The demand for luxury goods, including textiles and fashionable dress, reached levels that had not 
been seen since before the French Revolution (1789–99). When Napoleon III married Empress Eugénie (1826–
1920), her tastes set the style at court. The empress's patronage ensured Worth's success as a popular dressmaker 
from the 1860s onward 
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antes os costureiros trabalhavam para atender ao que as clientes pediam, agora eles passavam a 

produzir coleções sazonais que depois eram mostradas à clientela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Modelo da House of Worth, 1888. Museu de Arte Metropolitan, Nova York. 

 

Apesar de não ter sido o único a trabalhar dessa forma, sua agressiva auto-promoção 

acabou lhe rendendo o título de “pai da alta costura” e de “o primeiro couturier”. Por volta de 

1870, seu nome aparecia frequentemente em revistas de moda, espalhando sua fama para além 

das fronteiras dos palácios. 
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Charles Worth morreu em 1895, mas seu negócio teve continuidade através de seus 

filhos Gaston e Jean-Philippe. Eles asseguraram que a companhia conservasse sua influência e 

inventividade.  

Gaston Worth chegou a ser o primeiro presidente da Chambre Syndicale de la Haute 

Couture. A associação, criada em 1868 com o nome de Chambre Syndicale de la Couture 

Parisienne, tinha como objetivo assegurar os direitos de cada estilista e o padrão de qualidade da 

indústria. 

A House of Worth acabou fechando as portas no início do século XX e retornou ao 

mercado em 2003, através do estilista Giovanni Bedin. Desta vez, mesmo vestindo celebridades 

como a editora da revista Vogue Japão, Anna del Russo, a marca ficou fora do setor haute 

couture. 

A Chambre Syndicale de la Haute Couture é a instituição responsável até hoje por 

definir quais marcas podem fazer parte do seleto grupo haute couture. Sua criação significou um 

marco, já que representava a organização da indústria do luxo. 

A partir de 1973, ela foi incorporada à Fédération Française de la Couture, du Prêt-

à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode que, segundo site oficial, tem como um dos 

seus principais objetivos preservar Paris como a capital mundial da moda. A lista das marcas 

consideradas de alta costura é revisada todos os anos, e o termo haute couture é, inclusive, 

protegido por lei.   

 Para que uma marca possa fazer parte desta associação e utilizar o termo alta costura 

é necessário que ela cumpra uma série de exigências. Não foi encontrado nenhum documento 

oficial que assinale quais são estes pré-requisitos, mas a maioria dos sites de moda mencionam, 

por exemplo, a necessidade da marca possuir uma maison localizada em Paris, de todas as roupas 

produzidas serem costuradas à mão e com tecidos nobres, da apresentação de duas coleções 
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anuais com no mínimo 35 modelos originais na Semana de Alta Costura de Paris e da 

possibilidade de encomendas de peças sob medida.  

Só para se ter uma ideia de como o processo de produção pode ser extremamente 

trabalhoso, na coleção outono-inverno 2012-2013 da Chanel, um casaco bordado chegou a 

demorar cerca de 3 mil horas para ser produzido. Se levarmos em conta que um artesão trabalha 

em média 8 horas por dia, isso daria cerca de 375 dias, ou seja, um ano (ver figura 7). 

As exigências elevam os custos dessas roupas a tal ponto que o valor das peças pode 

atingir, em euros, seis dígitos. Por tal motivo, estima-se que as maisons de alta-costura tenham 

somente cerca de 200 clientes regulares em todo o mundo, sendo a maioria do Oriente Médio. 

Com as compradoras ocasionais, este número chegaria a 1500.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Casaco Chanel Haute Couture Outono-Inverno 2012. 

Os altos custos levaram também o mercado a reduzir cada vez mais a quantidade de 

casas de moda de alta-costura. Se em meados do século XX esse número ultrapassava 100, hoje 
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fica em torno de 15.  

Atualmente, o setor de alta costura não é tão rentável em termos de lucros. O que 

realmente sustenta as marcas são as linhas acessíveis a um público bem maior, como a de 

cosméticos e perfumes. 

 Por ser um setor tão restrito e que não condiz com o modelo de lucros das grandes 

empresas de moda, a permanência da alta costura é sempre questionada. Contudo, o que não se 

leva em conta nessas considerações é o seu grande poder de publicidade e de reafirmação da 

tradição de uma marca. 

 A alta costura ainda se mantém por várias razões. Primeiramente porque ocupa um lugar 
  importante aos olhos do público e porque ela participa da constituição de um imaginário 
  em que a moda é considerada um “luxo” , como observa a revista Vogue desde 1973: “O 
  que há de mais anacrônico, de ainda mais repleto de sonho que os barcos à vela? A  
  ‘Alta-costura’ . Ela desmoraliza a economia, contraria as técnicas de rendimento, é uma 
  afronta à democratização[...]. Por que a ‘Alta-costura’?, pensam alguns difamadores... E 
  por que o champanhe?” (GODART, 2010, p. 44) .  

 
 
Ainda segundo Godart (2010), a alta costura é uma atividade econômica que participa 

do esplendor internacional de Paris, e os poderes públicos franceses têm consciência deste fato.  

 
 

2.5 O PODER DA TRADIÇÃO  

 

Algumas marcas conseguiram, ao longo do tempo, agregar tanto valor ao seu nome 

que, mesmo com a mudança de seus principais estilistas e com a necessidade de se produzir em 

outros países, mantêm o foco em sua tradição.  

Um dos maiores expoentes da tradição e elegância francesa é a Chanel. A marca, que 

é hoje símbolo de luxo, começou justamente com a ideia oposta: a simplicidade. 
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                                     Figura 11. Coco Chanel, 1926. 
 

Na época, início do século XX, a Primeira Guerra Mundial trouxe influências 

significativas para a criação de moda. Mercados financeiros instáveis e a ansiedade em relação 

aos efeitos da guerra ameaçaram os gastos com roupas de luxo e os lucros com as exportações, 

afetando até mesmo os mais ricos. “Com a escassez de empregados, roupas que exigiam 

procedimentos elaborados para lavar, passar e vestir logo deixaram de ser práticas e os modelos 

começaram a ser modificados para se acomodaram à escassez da guerra e a estilos de vida mais 

modestos.” (MENDES, HAYE, 2009, p. 44). Outro fator importante foi a participação feminina 
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no mercado de trabalho, forçando as roupas a serem mais confortáveis e práticas.  

A jovem Gabrielle Chanel foi uma das estilistas que mais atuou para transformar os 

modelos de moda da guerra em um vestuário mais informal e esportivo. Começou sua carreira 

como chapeleira em Paris e, em 1913, abriu sua primeira loja em Deauville, vendendo também 

roupas para o dia.  

Chanel, sem dúvida, se sobressaiu por seu gosto irreverente. Ganhou fama por sua 

criatividade, transformou o tweed em um tecido chique, e com o que apenas ajudou a popularizar: 

a abolição do corset para a mulher e a calça feminina. “O verdadeiro segredo do sucesso de 

Chanel não foi o fato de suas roupas serem práticas e confortáveis, mas sim por elas fazerem o 

rico parecer jovem e casual” (STEELE, 1998, p. 248, tradução nossa)3 

Em 1921, foi lançado o famoso perfume Chanel N°5, que até hoje é sucesso de 

vendas. Paul Poiret já havia criado sua própria série de fragrâncias, mas foi Chanel a primeira a 

colocar seu nome em um vidro de perfume. Distanciando-se dos recipientes curvilíneos e 

preciosistas, a embalagem, também criada por Chanel, lembrava o estilo dos vidros 

farmacêuticos. Outra criação atribuída a Gabrielle, e que para qualquer mulher ainda é um 

símbolo de simplicidade e elegância, é o vestido preto. 

A estilista se afastou da moda durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi exilada 

e teve sua maison fechada por conta de um relacionamento com um oficial alemão. Reabriu em 

1954, na Rue du Chambon, em Paris, e, em 1957, voltou a ser unanimidade quando lançou o  

tailleur Chanel, uma veste tipo cardigã de tweed e com detalhes em bijoux.  

Gabrielle “Coco” Chanel morreu em 1971 no Hotel Ritz em Paris. Depois de sua 

morte, o empresário francês Jacques Wertheimer comprou a marca e a manteve sem grandes 
                                                
3Texto original: The real secret of Chanel’s sucess was not that her clothes were pratical and comfortable, but that 
they made the rich look young and casual. 
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inovações. Em 1984, o alemão Karl Lagerfeld assumiu a direção criativa, tanto do setor de alta-

costura como o de prêt-à-porter e, até hoje, permanece no cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Criado por Ernest Beaux, Chanel n°5 é tido como o perfume mais vendido no mundo. 
 

O estilo Chanel atravessou o século XX, e, atualmente, a marca é uma das mais 

importantes do mundo. O seu “quartel-general” continua na Rue du Chambon, em Paris, mas sua 

maior loja fica em Tóquio, ocupando um espaço de aproximadamente 6.000 m2. 

Outra grande marca que carrega o glamour francês é a Dior. Christian Dior, seu 

criador, foi um dos maiores nomes para a moda no período pós Segunda Guerra Mundial. Apesar 

de ter começado em 1935, vendendo desenhos para as maisons de alta-costura, e de ter sido, 

posteriormente, contratado por Robert Piguet e Pierre Balmain, foi em 1947 que se tornou 
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conhecido no mundo inteiro, quando lançou sua primeira linha de roupas – Corola. A icônica 

linha foi logo apelidada de New Look pela redatora da revista Harper’s Bazaar americana, 

Carmel Snow, já que trazia elementos como elegância e feminilidade que tinham sido perdidos 

durante a guerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 e 14. À esquerda, foto de Richard Avedon, mostrando o New Look em Paris. À direita, a 
atriz Marion Cotillard posa com o tailleur bar, modelo símbolo do New Look, para a primeira edição da revista Dior, 

lançada em 2012.  
 

Ao contrário da moda prática de Chanel, o New Look era composto por saias amplas 

quase até o tornozelo, cinturas bem marcadas e ombros naturais. Em sua primeira coleção, Dior 

conseguiu mudar todo o conceito de praticidade e simplicidade das roupas femininas, até então 

uma necessidade dos tempos de guerra e uma tendência de moda criada por Chanel. Em 1949, 

Christian Dior já tinha uma casa de prêt-à-porter de luxo em Nova York e o clássico perfume 

Miss Dior. 
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O sucesso de Dior conseguiu restabelecer Paris como capital da moda. Segundo 

Stevenson (2012), o governo exibiu a coleção Corola em embaixadas francesas do mundo todo, 

levando as roupas a serem compradas por membros de famílias reais e figuras públicas 

internacionais como Eva Perón. Ainda de acordo com Stevenson (2012), consta que foi a fúria 

diante do sucesso de Dior e da volta do espartilho que levou Chanel a reabrir seu atelier em 1954.  

A carreira de Christian Dior terminou com sua morte em 1957, mas sua maison havia 

se transformado em um império de luxo, que incluía linhas de prêt-à-porter, alta-costura, joias, 

acessórios, peles e perfumes.  

Apesar de nomes como Dior e Chanel serem tradicionais quando pensamos em 

marcas de luxo, o setor não se limita exclusivamente a nomes antigos. Um dos maiores ícones 

dos sapatos no mundo hoje, Christian Loubutin, começou sua carreira de designer na década de 

90 e, desde então, conquistou o gosto de celebridades e fashionistas. É dele a criação de sapatos 

com o solado vermelho, característica que virou seu símbolo e foi alvo até de disputa por direitos 

autorais. Loubutin é mais uma mão francesa que se une às tradicionais marcas e ajuda a 

disseminar a ideia do glamour associado ao país. 

A lista de marcas que têm origem francesa e estão associadas ao luxo é grande. Só no 

setor de bolsas podemos citar, além da clássica Louis Vuitton, Celine, Hermès e Longchamp. 

Outro setor que também nasceu com grandes nomes franceses foi o de joias. A grife Cartier, por 

exemplo, é tão famosa quanto antiga. Já em 1859 fez parceria com Charles Frederick Worth, o 

pai da alta-costura, e hoje é uma das mais importantes joalherias do mundo. 
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Figura 15. Os famosos solados vermelhos de Christian Louboutin. 

 

2.6 PARIS, A CAPITAL DE ONTEM, MAS TAMBÉM A DE HOJE? 

 

 Com a facilidade de comunicação e com o surgimento de tantas outras cidades que 

também fazem parte da disseminação das ideias de moda, dizer que determinada cidade é a 

“capital da moda” soa um tanto pretensioso. Apesar de Paris ainda possuir uma das semanas de 

moda mais famosas do mundo, hoje ela divide seu espaço com Nova York, Londres e Milão. A 

coordenação das datas é feita no nível mais alto das associações profissionais e permite que os 

diferentes protagonistas do setor se desloquem de uma capital para outra sem ter que sacrificar os 

desfiles importantes. 

 Segundo Godart (2010), saber se Paris continua sendo a capital da moda é uma 

questão ambígua, pois depende da definição que damos ao termo “capital”.  
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Se considerarmos que só pode haver uma única capital da moda num dado momento, a 
resposta é negativa: não existe mais uma capital da modas, mas várias cidades que 
influenciam a moda. [...] Se considerarmos que, entre todas as capitais da moda, 
podemos estabelecer hierarquias – a resposta é diferente, de acordo com o ponto de vista 
adotado(GODART, 2010, p. 56). 
 

Sob um ponto de vista estritamente financeiro, Paris pode ser considerada a número 

um da lista, já que dois dos maiores grupos de moda do mundo, o Pinault-Printemps Redoute 

(PPR) e o Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), estão sediados na cidade. Para Godart, sob um 

ponto de vista midiático, Paris também está na frente, especialmente pela existência da alta-

costura, que reforça o interesse dedicado à “cidade luz” e atribui à capital francesa quatro 

semanas de moda ao invés de duas. Historicamente, vemos que Paris também leva vantagem.  

Por exemplo, ao observarmos a data de criação das associações que hoje são responsáveis por 

definir as datas das semanas de moda no mundo, nos deparamos com uma diferença de quase 100 

anos entre a criação da Câmara Sindical da Alta-costura, em Paris, e, por exemplo, a Câmara 

Nacional da Moda Italiana, que só surgiu em meados do século XX. 

 Porém, em relação ao poder das marcas, a divisão é bem menos clara. Apesar de 

existirem marcas francesas muito poderosas como Chanel, Dior, Louis Vuitton, entre outras, 

marcas italianas como Prada e Gucci ou mesmo as americanas disputam a atenção no cenário do 

luxo mundial. 

 Se o critério for criatividade e o desenvolvimento de novos talentos, Londres e Nova 

York estão no ponto mais alto. Nomes como John Galliano, Marc Jacobs e Stela McCartney estão 

hoje entre os mais influentes. Foi também em Nova York que conceitos como prêt-à-porter e o 

sportswear foram inventados. 

 Além das quatro já citadas, outras cidades também representam um papel importante, 

que não está necessariamente ligado à relevância de suas semanas de moda. É o caso, por 

exemplo, de Los Angeles, São Paulo, Tóquio, Berlim, Copenhague e Estocolmo. Já algumas 
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cidades asiáticas, como Xangai e Hong Kong, se destacam em relação ao aspecto econômico, 

principalmente relacionado ao mercado de luxo. Hoje, grande parte das clientes de alta-costura 

são orientais, o que tem levado as marcas a realizarem desfiles exclusivos fora de Paris. De 

acordo com Godart (2010), essas cidades são o ponto de entrada de mercados significativos no 

domínio da moda e do luxo, no entanto, ainda não transformaram sua posição econômica em 

posição midiática, criativa ou simbólica. Na realidade, apenas um número limitado de cidades 

atrai atenção midiática e é capaz de definir grande parte dos estilos. 

As capitais da moda são fruto de escolhas passadas que traçam progressões econômicas 
especificas, uma teoria conhecida como dependência do caminho.  Assim, o poderio 
atual de Paris no setor da moda, que não corresponde ao poderio atual da França em 
termos econômicos, é o resultado de vantagens acumuladas no decorrer dos séculos, em 
termos de capital de marcas, empresas ou habilidade (GODART, 2010, p.61). 

 
 

Apesar da indústria do vestuário ter centros bem delimitados no que se refere à 

concepção dos designs e marketing, o setor de produção está, por outro lado, cada vez mais 

distribuído por países em que o custo da mão de obra é bem reduzido.  
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3 A MODA FRANCESA NO BRASIL 

 

O conceito de luxo e elegância associado à França não teve influência apenas sobre 

os países europeus e os Estados Unidos. Chegou também ao Brasil e, no começo do século XX, 

foi uma das maiores referências para as modistas e damas da sociedade.  

O estilo europeu, de uma maneira geral, teve maior difusão a partir de 1808, quando a 

família real portuguesa veio para o país. Além da abertura dos portos, a mudança da corte 

determinou a perda do caráter provinciano presente até então no Rio de Janeiro, que passou a ter 

muito mais contato com o que acontecia no exterior, até mesmo para atender as necessidades que 

nobreza tinha em seguir as mudanças nos figurinos do velho mundo. 

Outro fato importante para a constituição do comportamento da sociedade da época 

foi a chegada, em 1816, da Missão Artística Francesa. Comandada por Joachim Lebreton, a 

missão trouxe arquitetos, artistas e intelectuais, que ajudaram a disseminar a cultura francesa pelo 

país. Segundo Costa (2000), a quebra das barreiras diplomáticas e comerciais permitiu também a 

vinda de imigrantes das mais variadas profissões. Técnicos, viajantes, professores de colégios 

franceses aqui fundados, comerciantes de todos os ramos, refugiados políticos, que fugiam das 

sucessivas agitações revolucionárias na França, aportaram aqui e influíram na vida e costumes da 

sociedade brasileira. Nesse conjunto diversificado de pessoas, aquelas que produziam ou vendiam 

moda destacaram-se como símbolos da modernidade que chegava em terras brasileiras.  

A integração do Brasil no comércio mundial e a necessidade de abastecer o Rio de 
Janeiro com mercadorias refinadas, para suprir os gostos e as necessidades das figuras da 
nobreza e da “boa sociedade”, colaboraram para o rápido desenvolvimento comercial da 
cidade, em especial os setores ligados à moda. Mas é a partir de 1850, com a introdução 
das ferrovias, dos bondes, de benfeitorias no porto, reestruturação no sistema de água e 
esgoto e inauguração da iluminação a gás, que a moda ganha mais visibilidade. 
(BONADIO, 2007, p. 32) 
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As melhorias nas cidades, a partir da segunda metade do século XIX, provocaram um 

aumento na circulação urbana e, consequentemente, na preocupação com a aparência. 

Acompanhando essas modernizações, instalou-se no Rio de Janeiro a primeira loja de 

departamentos, a Notre-Dame de Paris, que acelerou o ritmo da moda pela apresentação mais 

frequente das novidades. A sua localização também tinha fama: ficava na Rua do Ouvidor, a 

primeira a concentrar a maioria das lojas francesas. No endereço mais chique e mais caro do Rio, 

também se encontravam lojas como Torre Eiffel, Mme. Coulon, Chic Paris e Casa Louvre. 

Apesar das referências europeias e, claro, francesas já aparecerem no século XIX, é o 

que acontece a partir do século XX nos principais centros urbanos do país que mais interessa a 

este trabalho.  

 

3.1 A BELLE ÉPOQUE BRASILEIRA 

 

 Belle Époque é a expressão que define o espírito europeu que vai de 1890 ao início da 

Primeira Guerra Mundial.  É considerada uma época de prosperidade, em que se desenvolveram 

diversos movimentos culturais. De Paris, emanava a estética do art nouveau e movimentos 

artísticos como o expressionismo, cubismo, fauvismo, abstracionismo, entre outros.  

No Brasil, o período limitou-se a ambientes urbanos e foi, acima de tudo, uma fase de 

reafirmação do estado republicano, iniciado em 1889. Nessa época, chegaram aqui os primeiros 

carros com combustão interna e os bondes elétricos. O cinema aparece em 1896 e logo foi 

possível ter acesso também ao telégrafo sem fio, ao gramofone, à fotografia, além dos objetos 

que facilitavam o dia a dia, como o ferro elétrico e a máquina de escrever. 

A Belle Époque brasileira carregava também um paradoxo: ao mesmo tempo em que 

buscávamos nossas raízes, tínhamos o desejo de ser estrangeiros. E isso podia ser percebido 
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através dos trajes femininos. Com silhuetas importadas de Paris, que já tinha se consolidado 

como principal polo de criação da moda internacional, a elite carioca sustentava a obsessão pelos 

valores europeus. A francofilia chegou a tal ponto que a primeira coluna de moda no Jornal do 

Brasil, publicada em 1896, foi escrita em francês, e apenas dois anos depois foi traduzida para o 

português. 

Não por outro motivo os termos em francês predominavam na designação de quase tudo 
que se referia às roupas: ‘Nada de estranhar – escreveu, então, um cronista da revista 
Modas e Elegância – que o francês seja a língua da elegância, até mesmo da masculina, 
onde o sobretudo é um gilet de soirée, a sobrecasaca chama-se pardessus, o chapéu de 
feltro é o souplé. Para as senhoras a nomenclatura é riquíssima, começando nas négligée-
chambres, que se usam na maior intimidade, até os vestidos brocart pompadour 
(engrinaldos de rosas), passando pelos corsets (corpetes), plastrons (blusas finas), 
décolletages (decotes), jupons (saias curtas), désabillés (traje caseiro), capelines 
(chapéus para senhoras) etc. (GONTIJO, 1987 apud PRADO, BRAGA, 2010, p. 28). 
 

Se Paris ditava a moda para o mundo, aqui era o Rio de Janeiro que irradiava valores 

para o resto da nação, ditando novos comportamentos. Porém, como as roupas eram importadas 

ou cópias do que se vestia lá fora, muitas vezes ficavam em desacordo com o nosso clima e 

circunstâncias sociais. Um exemplo era o predomínio do uso do espartilho. Produzido por tecidos 

rígidos, o espartilho comprimia o ventre e as costas, jogando as nádegas para trás e os seios para 

frente. Por esta razão, ficou conhecido por dar ao corpo feminino um formato em “s”. Era 

utilizado por mulheres desde os 11 anos de idade,  ocasionando, em muitos casos, deformações e 

problemas na estrutura óssea. Mesmo as classes menos abastadas, como a formada pelos 

funcionários públicos e profissionais liberais, copiavam de alguma forma a moda vinda da 

Europa. Desse movimento surgiram, certamente, as mais variadas adaptações, tanto em razão do 

clima quanto dos hábitos locais.  
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                Figura 16. Revista Fon-Fon de 1907, mostrando as silhuetas em forma de “s”, a última moda de Paris. 

 
 

Um dos motivos para que a nossa moda fosse tão baseada no que vinha de fora era o 

atraso da nossa indústria. Já existiam algumas confecções nacionais como a Companhia Brazil 

Industrial, a Fábrica Nacional Santo Aleixo e a Fábrica de Chitas, mas, ainda sim, continuávamos 

dependendo da importação de tecidos da Europa, além de roupas acabadas, moldes e acessórios. 

No mercado de moda da Europa, por exemplo, já existia a figura do “profissional de moda”, o 

couturier (costureiro), personagem que só surgiu aqui em meados do século XX.  
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No caso da comercialização de roupas prontas, as vendas eram destinadas 

principalmente ao consumo de luxo ou, quando produzidas em grande quantidade e com tecidos 

rústicos, às pessoas de classes mais baixas. A produção local, e que atendia a maior parte das 

pessoas, ficava a cargo, portanto, de alfaiates, modistas ou costureiras, que faziam roupas sob 

medida.  

Os modelos, por sua vez, eram inspirados em gravuras que saíam nos jornais e 

revistas. A popularização da fotografia também foi importante para a divulgação das ideias de 

moda, já que com o recurso era possível manter informadas mesmo as mulheres analfabetas.  

 

3.2 ANOS 20 

 

A Primeira Guerra Mundial mudou o cenário da moda na Europa. Com a ida dos 

homens para a guerra e a necessidade do trabalho feminino nas indústrias, a forma de se vestir se 

transformou. O Brasil foi, naturalmente, influenciado por essa nova situação. Os vestidos 

perderam o volume e as anáguas excessivas, o comprimento das saias subiu, e o espartilho foi 

deixado de lado. A moda tinha se adaptado aos novos tempos e passou a ser mais prática. Chanel, 

com suas saias, blazers e cardigãs de estilo mais reto, e Jean Patou, com suas coleções mais 

despojadas e marcadas pelo sportswear, foram as principais referências da época. Para as 

brasileiras, as novas formas não foram difíceis de serem aceitas, já que eram também melhor 

adaptadas ao nosso clima.  
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Figura 17. O estilo dos anos 20: vestidos de cintura baixa, soltos e curtos, além do 
 chapéu estilo cloche. 

 

Quando, então, entramos nos anos 20, o Brasil, assim como o resto do mundo, vivia a 

euforia do pós-guerra. As mulheres agora já exibiam o contorno das pernas, cortavam os cabelos 

(o estilo à la garçonne4 fez tanto sucesso aqui quanto em Paris), fumavam e dirigiam automóveis. 

Entre os intelectuais, o sentimento de busca por uma identidade nacional tinha se fortalecido, 

porém, a existência de uma moda local ou como forma de criação era pouco cogitada. A moda 

aqui ainda refletia o que acontecia internacionalmente.  

Por meio das revistas femininas, seguia-se com fidelidade as vogas europeias - uma 

necessidade para se preservar a distinção das vestimentas de acordo com a “última moda de 

Paris”. Para atender às damas da sociedades, um exército de costureiras produzia peças sob 

                                                
4 O nome deriva da palavra francesa garçon (garoto) e representa o visual dos cabelos curtos da época. Acredita-se 
que esse nome tenha vindo do titulo de um romance chamado La garçonne, de Victor Margueritte, que conta a 
história de uma jovem que deixa a casa da família em busca de uma vida independente. Por esta razão, garçonne é 
usado também para definir de uma forma geral o visual dos anos 20. 
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medida em ateliês domésticos ou informais. Aquelas que alcançavam, eventualmente, fama por 

seu trabalho, ganhavam o status de madame, seguindo uma tradição deixada pelas modistas 

francesas que imigraram para o Brasil no século XIX.  

O relato de Lina Cid, uma costureira que trabalhou com Mde. Melita no Rio de 

Janeiro, confirma essas influências: 

A gente nunca trabalhou com figurino nacional. Revistas, figurinos, era praticamente  
tudo francês. Porque, inclusive, as clientes faziam questão. Você não podia apresentar 
uma revista de moda nacional, porque elas não davam valor, entendeu? Você tinha que 
ter no ateliê aqueles[periódicos] sempre atualizados: revistas, figurinos franceses; porque 
elas faziam questão de se vestirem como a moda que estivesse usando lá, no momento. 
(2002 apud BRAGA, PRADO, 2011, p. 99) 

 
 A moda também chegava através das cocottes – belas francesas, trazidas e 

patrocinadas por poderosos endinheirados, que atraíam a atenção ao circular pela cidade trajadas 

à última moda de Paris. Segundo Braga e Prado (2011), até mesmo na França elas eram visadas 

pelos costureiros, que as presenteavam com modelos exclusivos para que divulgassem as novas 

tendências.  

 Outras referências apareceram através do 

cinema, principalmente a partir de 1927, quando 

surgiu o cinema falado. Com a multiplicação das 

salas, as estrelas de Hollywood se tornavam cada 

vez mais um modelo a ser seguido. Um exemplo 

dessa influência ocorreu com a maquiagem, que no 

início do século não era bem vista e foi incorporada 

ao cotidiano, através de batons e delineadores. 

Figura 18. A atriz de Hollywood Louise Brooks 
             personifica o estilo da década. 
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Os anos 20 foram palco também da Semana de Arte Moderna. Os modernistas 

produziram uma arte que procurava uma identidade nacional e que questionava os valores das 

nossas elites, mas não a moda usada por elas. Um exemplo disso aconteceu com a própria Tarsila 

do Amaral, que caiu em contradição ao vestir em seu casamento um modelo de Paul Poiret, um 

dos mais famosos estilistas de Paris da época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figuras 19 e 20. As atrizes Even Rachel Wood, à esquerda, e Blake Lively, à direita, com  
  suas versões atuais das melindrosas5.  
 

3.3 ANOS 30 

 

O Brasil da década de 30 vivia o começo da Era Vargas, um período político 

determinante para o desenvolvimento da indústria brasileira. Apesar da popularização da 

                                                
5 Com vestidos de franjas que também marcaram a época, as melindrosas foram uma das primeiras tribos urbanas 
jovens a ter um código visual específico. 
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máquina de costura e do crescimento da indústria têxtil nacional na época, devido também à 

baixa nas importações causada pela crise que sucedeu a queda da bolsa de Nova York em 1929, 

faltava tecnologia para a produção de roupas em série, e os tecidos mais nobres continuavam 

tendo que ser importados.  

 A moda, ainda que dividisse espaço com as divas do cinema, que muitas vezes 

levavam às sessões mulheres com blocos para esboçar os modelos que vestiam, tinha Paris como 

principal fonte de inspiração. Ao contrário dos anos 20, aqui as formas do corpo da mulher são 

redescobertas através de uma elegância refinada, sem grandes ousadias. As saias ficaram longas, 

e os cabelos começaram a crescer. Os vestidos eram justos e retos e às vezes possuíam uma 

pequena capa ou bolero, também bastante usado na época. Para a noite, destacavam-se os 

vestidos longos com grandes decotes nas 

costas. 

   

 

 
Figura 21 e 22. Revista A Cigarra - fevereiro de    
  1935. 
 



         49 

 Algumas medidas tomadas pelas 

casas de alta-costura a partir da década de 30 

facilitaram a vida de quem procurava imitar o 

que acontecia na França. Após o crash, a 

indústria de alta moda, que sempre dependeu 

das exportações para os Estados Unidos, viu 

suas encomendas despencarem. Para 

enfrentarem a crise, estilistas reduziram seus 

preços e passaram a oferecer aos clientes 

internacionais a possibilidade de compra dos 

Figura 23. Revista A Cigarra - fevereiro de 1935.             moldes das roupas adquiridas. Esses moldes ou 

toiles (telas) eram feitos em tecido, em geral de algodão, facilitando o processo de cópia.  

Um exemplo da comercialização desses moldes aconteceu em São Paulo na Casa 

Vogue e na maison de Madame Rosita. Elas começaram como pelerias e depois se tornaram 

importadoras de alta-costura. Uma curiosidade é que, para realizarem copias e adaptações, essas 

lojas montaram ateliês parecidos com aqueles encontrados na França. Também imitando Paris, 

realizavam desfiles para apresentar as novas coleções. No caso da maison de Madade Rosita, não 

só os modelos apresentados eram franceses, mas também as manequins. 

 Um dos maiores meios de divulgação da moda no século XX foram as revistas 

femininas. Na década de 30, a revista a Fon-Fon teve destaque. Criada em 1907 e inicialmente 

voltada para literatura, tinha o nome baseado no barulho dos carros que surgiam no início do 

século. Com seu crescimento, ganhou sucursal em São Paulo e distribuição em Londres e Paris.  
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A partir de 1922, passou às mãos de Sérgio Silva e acabou se tornando umas das 

principais disseminadoras da moda feminina para a classe média brasileira. A redação era 

composta basicamente por homens que assinavam colunas com pseudônimos, sendo alguns 

femininos. 

Fon-Fon assumiu o formato de magazine ilustrado, incluindo fotos em todas suas seções 
e valorizando mais sua seção de moda, inicialmente intitulada A Mulher Chique, que, 
exibia, em boa parte, clichês publicitários vindos de Hollywood ou das maisons 
francesas, em especial a de Jean Patou (com quem anunciava ter exclusividade). 
(BRAGA, PRADO, 2011, p. 170) 
 

 Fon-Fon se diferenciou das concorrentes principalmente pelo tratamento que deu à 

moda, especialmente a partir de uma reforma editorial feita em 1938. Na época, a Segunda 

Guerra Mundial estava prestes a estourar e o material 

de divulgação proveniente das marcas francesas 

ficou escasso, obrigando a publicação a recorrer a 

fontes locais para suprir sua bastante conhecida seção 

de moda. A surpresa foi que, ao invés das páginas 

destinadas ao assunto sumirem, elas cresceram. Foi 

implantado um suplemento robusto chamado Fon-

Fon Feminino, que passou a publicar croquis 

originais criados pelo figurinista, artista plástico e 

maquiador brasileiro J. Luiz, mais conhecido pelo 

apelido de Jotinha ou Jota.  

Figura 24. Revista Fon-fon edição de aniversário- 
       abril de 1955. 
 

 
Amigo de Carmem Miranda, para quem desenhou o traje estilizado de baiana por ela 

usado no lançamento do samba O que é que a baiana tem?, Jotinha manteve uma colaboração 
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regular com a revista até a primeira metade da década de 50, quando foi aos poucos substituído 

por Gil Brandão. Segundo Braga e Prado (2011), pode-se dizer que seus desenhos não eram 

modelos originais, mas sim adaptações do que era feito no exterior.  

No início, ele nem mesmo recebia os créditos por seus desenhos, possivelmente 

porque editores desejavam esconder das leitoras, habituadas aos croquis franceses, a identidade 

brasileira do autor. Seu nome só vai aparecer a partir de 1940. 

Com uma média de 13 croquis por cada edição semanal da revista, J. Luiz tinha suas 

criações copiadas e adaptadas por milhares de donas de casa, costureiras e modistas de todo o 

Brasil. Fon-Fon ocupava o terceiro lugar entre 

as revistas de maior circulação nacional, atrás 

apenas de O Cruzeiro e A Cigarra. “Podemos 

considerá-lo o primeiro a publicar com 

regularidade e um dos pioneiros do desenho de 

moda no Brasil, ao lado do mineiro Alceu 

Penna, que na mesma época catalisava atenções 

pela alta qualidade dos desenhos que publicava 

na revista O Cruzeiro” (BRAGA, PRADO, 

2011, p. 171). Fon-Fon teve sua última edição 

em agosto de 1958. 

 

Figura 25. Desenhos de J. Luiz. Revista Fon-Fon, 
 n° 46, novembro de 1945. 
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3.4 ANOS 40 

 

O desenvolvimento dos meios de comunicação no Brasil, principalmente o cinema 

falado, aumentou a divulgação das novas tendências e a velocidade com que foram substituídas. 

Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, a tendência à rigidez no vestuário se 

acentuou e os tailleurs estruturados, inspirados nas fardas militares, ocuparam a linha de frente na 

moda, mesmo no Brasil, onde revolteios do samba angariavam maior interesse que os bélicos 

(BRAGA, PRADO, 2011, p. 140).  
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                 Figura 26. A Cigarra – junho de 1945 
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Na Europa, a guerra paralisou a economia, e as importações de roupas e tecidos, em 

especial os franceses, praticamente estagnaram. Em 1940, Paris é ocupada pelos nazistas que 

tentam transferir a alta-costura para Berlim ou Viena. Foi preciso que Lucien Lelong, o então 

presidente da Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, lutasse arduamente para que as 

maisons permanecessem na França. Naturalmente, a invasão modificou bastante o funcionamento 

da indústria da moda francesa: matérias-primas ficaram ainda mais caras, e as exportações 

despencaram, exceto para países como Itália, Alemanha e Espanha, o que resultou em uma perda 

de espaço, principalmente para Londres e Nova York. Algumas casas chegaram até a fechar, 

como, por exemplo, a Chanel, mas a maioria permaneceu aberta.  

O desfalque nas exportações causado pela guerra também afetou o Brasil. Essa nova 

realidade, aliada às ações de incentivo à produção nacional feitas por Getúlio Vargas, permitiu ao 

país encontrar espaço para prosperar, principalmente no setor têxtil. Nossas classes média e alta, 

contudo, continuavam achando mais chique vestir tecidos importados, e o algodão, nosso 

principal produto, não era bem aceito, já que era sempre associado às classes mais pobres. Além 

disso, a indústria de confecção estava restrita a nichos como moda íntima, esportiva ou de 

uniformes. 

Portanto, por mais que se tivesse um desenvolvimento da indústria têxtil nacional, a 

as referências mais fortes da moda ainda vinham de fora, principalmente de Paris. 

Com tais elementos, será fácil imaginar-se o que Paris, libertada, irá confeccionar para 
enlouquecer nossas elegantes e ainda mais seus respectivos pais e maridos. Os sapatos 
franceses começaram a aparecer. E o espírito reacionário da França que ressurge das 
cinzas em que o haviam afogado dos opressores do mundo [...] Nossas “rafinées”, 
saudosas de tudo quanto Paris nos deixou de mandar, aguardam ansiosas as maravilhas 
de inspiração que o cérebro privilegiado na França é capaz de engrenar para encanto dos 
olhos mortais.Enquanto isso, vão continuando a vestir os mesmo costumes, geneto 
alfaiate ou esportivo, que apareceram com a guerra. ( A Cigarra, dezembro de 1944, p. 
82) 
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Essas influências estiveram também atreladas ao crescimento de uma importante loja 

brasileira: a Casa Canadá. Criada na década de 30 pelo empresário Jacob Peliks, ela teve seu 

sucesso ligado às irmãs Mena Fiala e Cândida Gluzman, que passaram a colaborar com a loja 

quando esta foi transferida, em 1934, da Rua Gonçalves Dias para a Rua Sete de Setembro, no 

Centro do Rio de Janeiro. Segundo Chataigneir (2010), o endereço era um luxo parisiense 

pertinho da rua do Ouvidor, região central da capital carioca. A loja era um grande e charmoso 

negócio que extrapolou as opções tímidas dos comerciantes. 

O estabelecimento começou como uma casa de peles, mas ampliou seu negócio, 

passando a importar os modelos de alta-costura vindos diretamente de Paris. Cândida, que era 

responsável pelas compras, ia cinco vezes por ano à Europa e trazia modelos de maisons como 

Balenciaga, Dior e Jacques Fath. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 27. Modelos da Casa Canadá vestem Jacques Fath 
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Com a dificuldade de importações gerada pela Segunda Guerra Mundial, a loja 

precisou buscar alternativas, como importar de outros países, principalmente Estados Unidos e 

Argentina, ou produzir internamente sua própria costura sob medida. A última opção foi possível 

graças ao trabalho da equipe da loja, que desmontava e estudava os modelos de alta-costura 

adquiridos, fazendo a partir daí copias ou reinterpretações. Para fazer da cópia uma 

reinterpretação, a Canadá ampliou sua estrutura, organizando um setor de costura apto ao serviço 

e uma loja com espaço suficiente para promover eventos de moda (BRAGA, PRADO, 2011, 

p.152).  

Foi então que surgiu, em 1944, a Casa Canadá de Luxe, uma loja que podia ser 

comparada a uma maison parisiense e que foi considerada a primeira casa de alta-costura do 

Brasil. Ficaram famosos seus desfiles, que dispunham de modelos ao invés de manequins. 

Começou também a criar seus próprios modelos, cujos desenhos eram atribuídos à Mena Fiala,  

tinham etiquetas com o nome Estúdio Canadá e eram desfilados ao lado das roupas de haute 

couture. “Mais importante que ter contribuído para o reconhecimento da profissão de modelo, no 

Brasil, a Canadá de Luxe lançou bases para a valorização da moda em nosso país”. (BRAGA, 

PRADO, 2011, p. 156). O seu auge aconteceu na década de 50.  

No fim da década de 1940, outra grande invenção parisiense foi lançada na Europa. 

Christian Dior criou o modelo que foi a maior referência de estilo da próxima década: o New 

Look. Com um corte diferenciado, o modelo trazia os seios elevados e arredondados, cintura 

marcada, quadris disfarçados, ombros estreitos e pernas pouco visíveis – o comprimento da saia 

era 30cm acima do solo. De acordo com Chataignier (2010), seu objetivo era criar uma nova 

mulher, na qual as cicatrizes da guerra iriam se apagar. Um figura renovada, elegante e bem-

vestida.  
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A nova silhueta foi apresentada em 1947 na primeira coleção de Dior para alta-

costura, batizada de linha Corolle ou linha Huit, fazendo referência à corola de uma flor e ao 

formato de uma ampulheta, que se parece com a grafia do numeral oito. “Tratava-se, 

evidentemente, de um retorno, em linhas modernas, à silhueta ultrafeminina da Belle Époque, na 

qual o estilista dizia claramente se inspirar, contrariando a tendência de masculinização da 

mulher, em curso durante os belicosos anos da conflagração” (BRAGA, PRADO, 2011, p. 193) 

O estilo propunha ainda acessórios como chapéus de abas largas, sapatos fechados de 

saltos altos, luvas e outros complementos luxuosos como peles e joias. O New Look agradou a 

todos, principalmente às mulheres, e conseguiu recolocar Paris na condição de centro irradiador 

da moda internacional. 

 

3.5 ANOS 50  

 

Durante os anos da Segunda Guerra Mundial, para enviar uniformes e roupas aos 

soldados, os americanos criaram uma maneira de produzir rápida, a baixos custos e até com certa 

qualidade. Com o final do conflito e com a perda de mercado pelos franceses, todo conhecimento 

e maquinário adquiridos serviram para o desenvolvimento de uma produção em série que já 

apresentava alguma expressão de moda. Era o nascimento do ready-to-wear.  

De acordo com Braga e Prado (2011), os franceses ficaram incomodados com essa 

prática, que estava dando muito certo do ponto de vista comercial. Foi então que Jean-Claude 

Weill, um industrial têxtil francês, liderou uma missão em caráter de espionagem com destino aos 

Estados Unidos para saber como funcionava essa nova forma de produção. Entendido a logística 
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e de volta à França, a fórmula criada pelos americanos foi adaptada, fundamentando, no fim dos 

anos 40, o conceito de prêt-à-porter6.  

O Brasil acompanhou esse processo com atraso. Durante os anos 50, período também 

conhecido como Anos Dourados, costureiras anônimas ou as próprias donas de casa continuavam 

a fazer a maior parte das roupas das famílias de classe média, baseando-se em modelos de 

revistas ou inspirados nos vestidos usados pelas atrizes de cinema.  

Por outro lado, a elite continuava a valorizar a alta moda, o que sustentou o 

surgimento dos primeiros costureiros brasileiros. Segundo Braga e Prado (2011), eles apareceram 

em eventos de beleza e moda promovidos ou estimulados pela indústria têxtil, que buscava 

valorizar e instigar o consumo interno de seus produtos, ainda discriminados em detrimento dos 

importados. Esses costureiros produziam peças autorais exclusivas e de alto custo, destinadas às 

damas da sociedade. Um dos nomes mais importantes foi Dener Pamplona de Abreu, por esse 

motivo sempre citado como nosso primeiro costureiro, mesmo não tendo ocupado, de fato, esta 

posição. 

A diferença estava no destaque alcançado por Dener, em uma época que não era fácil 

se legitimar na profissão. Sua ascensão aconteceu através do evento Miss Elegante Bangu, que 

teve sua primeira edição em 1951 e tinha como objetivo quebrar preconceitos em relação ao 

algodão, o principal produto da nossa indústria têxtil. Sua consagração, no entanto, ocorreu 

quando foi eleito costureiro oficial de Maria Thereza Fontella Goulart. Ele foi o primeiro 

brasileiro a criar uma moda genuína para uma esposa de presidente. 

A crescente fama dos costureiros mostrava, no entanto, um descompasso do que 

acontecia lá fora. Enquanto aqui se fortalecia uma moda exclusiva de luxo, no exterior, a 

produção de roupas prontas em série ganhava cada vez mais espaço. 
                                                
6 Expressão francesa que significa “pronto para vestir”. 
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Uma das maiores tendências para mulheres na época foi o New Look, lançado por 

Dior, que tinha como símbolo o tailleur bar. Esse fato colocou a grife entre as mais desejadas, ao 

lado de Chanel, Balanciaga, Givenchy, Balmain, entre outros. “Pobre moça que não vestisse na 

época a saia que se tornou um ícone, a godê, redonda e ampla, provocando panos não só para 

muitas mangas, mas principalmente para muitas saias” (CHATAIGNIER, 2010, p.130). Entre as 

estampas, fizeram sucessos as florais e as famosas petit pois, as estampas de bolinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 28. Revista Fon-Fon, dezembro de 1952                

 

                   Figura 29. Revista Fon-Fon, dezembro de 1953 
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 Outras referências vinham através de Hollywood e suas divas e do “america way of 

life”. Aparelhos domésticos revolucionavam o dia a dia das donas de casa, enquanto, para os 

homens, o carro era o símbolo de status. A TV, que chegou ao nosso país nesta época, ainda era 

um luxo de poucos. 

Em 1955, a indústria têxtil Rhodia S.A, filial da francesa Rhône-Poulenc, consegue 

exclusividade e passa a produzir o nylon no Brasil. Utilizado inicialmente para confecção de 

meias finas, malharia, impermeáveis e roupas funcionais, ganhou posteriormente aplicações mais 

amplas. O preço final desses produtos – mais barato que os resultantes das fibras naturais, 

portanto mais acessíveis às camadas médias da população – permitiu a ampliação do guarda-

roupa dos brasileiros, especialmente no 

que diz respeito ao então incipiente 

mercado das roupas prontas para vestir 

(ABREU, 1986; DURAND, 1988 apud 

BONADIO, 2009, p. 74).  

Outro marco importante da 

época foi a primeira edição da Fenit – 

Feira Nacional da Indústria Têxtil – em 

1958. Organizada pelo empresário da 

comunicação e propaganda, Caio de 

Alcântara Machado, em conjunto com o 

Sindicato das Indústrias Têxteis   

Figura 30, Manequim, abril de 

1965                (Sinditêxtil), a feira empenhava-se em promover os tecidos brasileiros. 
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O fim da década de 50 presenciou ainda o surgimento da primeira revista 

especializada em moda, a Manequim, que, a partir de 1964, passou a encartar em suas edições os 

moldes de roupas publicadas, facilitando a vida de costureiras e donas de casa. 

 
 

3.6 ANOS 60 

  

 No fim dos anos 50, a Europa emergia de um período de privações dos anos 

imediatamente do pós-guerra. Em meio a um clima de prosperidade e consumismo, surgia um 

mercado adolescente em crescimento, que teve um impacto dramático sobre a produção e 

comercialização de moda.  

 Londres passou a ser o lugar onde todos desejavam ir. Afinal, era de lá que vinha um 

dos maiores sucessos da música: os Beatles. Mas, a geração que vinha embalada pelo sucesso do 

rock n’roll, também desejava mudar os comportamentos estabelecidos, iniciando uma era de luta 

por um novo estilo de vida. 

 Essa busca por liberdade refletiu também na moda, que deixou de lado a maneira 

mais formal de se vestir da última década. A principal tendência era a minissaia, que era usada, 

geralmente, com botas de plástico. Outro ícone da época foi a modelo Twiggy7, com seus cabelos 

curtos, tipo magro e olhos grandes, que eram realçados também pelo rímel nos cílios inferiores. 

 De acordo com Haye e Mendes (2009), a partir de meados da década de 60, o ritmo 

da moda internacional passou a ser estabelecido não mais por costureiros parisienses, mas por um 

talentoso grupo de estilistas de Londres. Isso porque a moda passou a se concentrar no jovem de 

classe média da rua, e não mais em uns poucos indivíduos ricos. Esse fato levou a uma profunda 

crise de identidade da alta-costura francesa.  
                                                
7 Twiggy Lawson é uma atriz, cantora e modelo britânica, considerada a primeira supermodelo do mundo. 



         61 

Por volta dos anos 50, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos tinham desenvolvido 
uma animada cultura jovem. [...] Não existia um equivalente francês a Elvis Presley, os 
Rolling Stones ou os Beatles. Johnny Hallyday e François Hardy, os cantores pop 
franceses mais famosos, nunca conseguiram alcançar uma verdadeira reputação 
internacional – em contrapartida, nos anos 60 a imprensa francesa descreveu Yves Saint 
Laurent como o “Johnny Hallyday da alta-costura” (STEELE, 1998, p. 227, tradução 
nossa).8 

 
 
Ainda segundo Haye e Mendes (2009), a ameaça à Paris só foi evitada pelo 

desenvolvimento rápido do prêt-à-porter, pelas inovações de Pierre Cardin e André Courrèges9 e 

pelos modelos de Yves Saint Laurant, que lançou, no início da década, sua primeira coleção. O 

fato é que a alta-costura e sua influência declinaram à medida que o custo de produção se elevara 

e o número de pessoas que podiam pagar pelos modelos diminuía.  

 
Figura 31. A modelo Twiggy 

 

  O Brasil viveu mudanças de comportamento e no modo de se vestir, mas a liberdade 

de expressão foi limitada pela ditadura, que teve início em 1964. A crescente urbanização e a 

                                                
8 Texto original: By the 1950’s, both England and the United States had developed a lively youth culture. [...] There 
are no French equivalent to Elvis Presley, the Rolling Stones or the Beatles. Johnny Hallyday and Françoise Hardy, 
the most sucessful French pop singers, never obtained a truly international reputation – although un 1960 the French 
press blithely described Yves Saint Laurant as “le Johnny Hallyday de la couture” 
9 Há quem atribua a Courrèges a invenção da minissaia, uma revolução para a moda da época. Esta posição é 
também disputada por Mary Quant, britânica que difundiu seu uso. 
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entrada das mulheres no mercado de trabalho, o que ampliou a renda familiar,  impulsionaram o 

mercado de roupas prontas. Apesar disso, foi apenas na década de 80 que o prêt-à-porter 

conseguiu superar o número de peças confeccionadas em casa, por costureiras ou modistas. 

  A Fenit conquistava público maior a cada edição e, em 1963, passou a contar com a 

participação da indústria têxtil Rhodia, que, nessa década, iniciou uma campanha publicitária de 

peso em favor dos fios sintéticos. Com uma estratégia de divulgação sob o comando de Livio 

Rangan10, a empresa tentou associar seu produto à moda, de forma que atingisse não somente as 

confecções, mas, sobretudo, o consumidor final. 

  Em 1960, a empresa francesa implementa no país uma política de publicidade calçada na 
 produção de editoriais de moda para revistas e de desfiles, os quais conjugavam 
 elementos da cultura nacional (música, arte e pintura), a fim de associar o produto da 
 multinacional à criação de uma "moda brasileira". (BONADIO, 2005, p. 10) 

 
   Na primeira edição que participou da Fenit, a Rhodia promoveu um show-desfile 

chamado Brazilian Look, no qual, de maneira inédita, reuniu modelos de oito dos principais 

criadores de alta-costura brasileiros: Francisco José, José Nunes, Guilherme Guimarães, José 

Ronaldo, Dener, Rui Sphor, Marcílio Campos e João Miranda. Segundo Bonadio (2005), 

enquanto a organização da Fenit trazia para as passarelas modelos de costureiros internacionais, 

os desfiles da Rhodia primavam por incentivar a produção nacional. Outras coleções foram 

lançadas e tinham conceitos parecidos, caso da Brazilian Style, Brazilian Primitive, Brazilian 

Fashion Team, apresentadas, respectivamente, em 1964, 1965 e 1966. 

  Como parte também da estratégia de divulgação dos fios sintéticos, a empresa 

francesa tentou lançar internacionalmente a “moda brasileira” através da Linha Café, que tinha 

como mote um produto de qualidade já reconhecida no exterior. A fim de divulgar essa coleção, 

                                                
10 Na época, as agências de publicidades não eram tão bem estruturadas. Na falta de mão de obra formal, contratava-
se pessoas de outras áreas, caso de Livio, que era produtor de espetáculos de balé. As estratégias de Livio para 
Rhodia impulsionaram também o desenvolvimento do mercado de fotografia de moda e modelos. 
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Rhodia realizou desfiles por cidades da Europa e do Brasil, que foram divulgados, através de 

parcerias, pelas revistas O Cruzeiro e Manchete.  

 A estratégia de divulgação da “moda café” no exterior incluía em seu roteiro a realização 
de fotografias de moda (posteriormente publicadas também em A Cigarra), um desfile 
na Maison de L’Amerique Latine em Paris e também no hotel L’Atlantique em 
Hamburgo (cidade que, segundo a reportagem, era um importante centro do café 
nacional na Europa), nos quais as manequins Inge, Lúcia, Mariela e Sandra 
apresentariam “uma coleção de 100 modelos com todos os detalhes da moda 1961 – do 
maiô ao vestido de gala”, tudo confeccionado em tecidos e padrões nacionais. 
(BONADIO, 2005, p. 154) 

 
 A ideia era, portanto, dizer que a empresa era responsável pela criação de uma “moda 

nacional” com qualidade internacional. 

 

                Figura 32. Divulgação da Linha Café em  
                        O Cruzeiro,29/10/1960. 
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 Para Bonadio (2005), ainda que tentasse reverter a imagem da moda produzida no 

Brasil, mostrando sua influência sobre as criações da moda parisiense, a foto promocional da 

“Linha Café” acaba mostrando a manequim Lucia Cúria à sombra da Torre Eiffel, associando a 

moda brasileira como um produto “à sombra de Paris”. 

 Os anos 60 deram espaço ainda para a popularização da peça que é, até hoje, uma das 

maiores especialidades brasileiras na moda: o biquíni. Criado pelo francês Louis Réard, em 1946, 

seu nome foi inspirado na ilha Bikini, que tinha sido local de um teste nuclear norte-americano 

quatro dias antes. Os dois triângulos ligados por tiras seriam “tão explosivos” como a bomba. 

 A peça, porém, sofreu muito preconceito até atingir um grande público. No início da 

década de 60, chegou até a ser proibida por um decreto de Jânio Quadros. No entanto, a liberação 

sexual, os movimentos juvenis e as reivindicações feministas romperam todo tipo de tabu no 

mundo. 

 

Figura 33. Revista Manequim, agosto de 1967 
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3.7 ANOS 70 

 

 “Os anos 70 representaram um período difícil para a indústria da moda ao redor do 

mundo. A propagação do sentimento hippie anti-fashion, juntamente com a ascensão do 

feminismo, levaram muitas pessoas a rejeitarem a imposição de qualquer autoridade fashion” 

(STEELE, 1998, p. 282, tradução nossa).11 Por esta razão, as expressões através das roupas 

foram, neste período, as mais variadas possíveis: do hippie ao retrô, passando pelo funk, glam 

rock, punk e disco. 

 

   

 

Figura 34. Mistura de tendências dos 
anos 70. 
 

 

                                                
11 Texto original: The 1970’s was a difficult period for the fashion industry around the word. The spread of the 
hippies’ anti-fashion sentiment, together with the rise of feminism, led many people to reject the imposition of any 
fashion authority. 
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 Era, acima de tudo, uma época de criatividade. Por outro lado, a diversidade nas 

roupas contrastava com o triste cenário da ditadura. Nesses tempos duros de repressão, surgiu a 

estilista Zuzu Angel, cujo filho, que fazia parte de um grupo revolucionário de esquerda, foi 

morto pelos militares. “Zuzu criou uma coleção que denunciava toda insânia da conjuntura 

política da época: anjos negros e crivados de bala, projéteis e tanques do exército tornaram-se 

estampas de suas peças que ganharam a manchete dos principais jornais e revistas de todo o 

mundo” (CHATAIGNIER, 2010, p. 147). Zuzu foi a primeira criadora de roupa brasileira a 

vender sua produção em Nova York. 

 Os anos 70 viram também o surgimento de outras cidades da moda. Nos anos 50, a 

Itália já tinha ameaçado a hegemonia parisiense com roupas baratas e estilosas. No entanto, de 

acordo com Steele (1998), na década seguinte, seu ímpeto perdeu a força devido tanto à falta de 

organização da indústria, quanto em razão de competições internas, como entre as cidade de 

Florença, conhecida por suas boutiques, e Roma, lar da alta-costura italiana. 

 Em meio a essa disputa, Milão emergiu como um centro do luxuoso prêt-à-porter 

italiano, concebido por novas figuras como Giorgio Armani e Gianni Versace. “A roupas vindas 

de Milão não eram, reconhecidamente, alta-costura, mas elas eram extremamente estilosas, e de 

uma forma agradavelmente moderna” (STEELE, 1998, p. 284, tradução nossa).12 Nova York 

também tinha uma atmosfera estimulante, mas sua influência na moda era bem mais limitada. 

Pode-se dizer que ela era uma capital de estilo para as Américas. 

 No Brasil, ainda que a alta-costura não estivesse mais no topo da moda, podia ser 

considerada uma grande referência e mantinha seu lugar no novo prêt-à-porter.  

 Surge outra novidade: o grupo denominado por seus próprios participantes de os 
estilistas. Designers, artistas plásticos, arquitetos e costureiros jovens, criaram em Partis 

                                                
12 Texto original: The clothes coming out of Milan were, admittedly, not couture, but they were extremely stylish, 
and stylish in a way that seemed pleasantly modern. 
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um movimento que rejuvenescia e modernizava a moda. A base era o design, uma vez 
que a roupa possui formas específicas e pode ser identificada como um objeto 
tridimensional [..] Este escola de moda nasceu em Paris, e no Rio de Janeiro fincou 
raízes através de novos talentos, os criadores da chamada geração 70, o Grupo Moda 
Rio. (CHATAIGNIER, 2010, p. 152) 

 
O grupo Moda Rio foi uma iniciativa de onze estilistas cariocas que se reuniram para 

restaurar a moda local e trazer de volta para a cidade os grandes desfiles. 

Outras referências francesas vieram através de estilistas como Sonia Rykiel, com seu 

tricô, e Cacharel, com sua gola rolê, que eram leves e, ao mesmo tempo, aqueciam.  

 

Figura 35. Grupo moda Rio em reportagem do jornal O Globo em 2009. 
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3.8 ANOS 80 E 90 

 

 A partir da década de 80, a moda nacional começa a ganhar mais corpo. O prêt-à-

porter toma, finalmente, o espaço que durante muito tempo foi ocupado pelas modistas e 

costureiras. A era de Dener e Clodovil tinha acabado, e, quando o país sentia os primeiros ares da 

democracia, começava a surgir a maioria das marcas de roupas prontas: Zoomp, Forum, Maria 

Bonita, Vide Bula, entre outras. 

 Em uma época que não existiam cursos para formar profissionais para toda cadeia 

produtiva, foi importante a atuação da professora de estilismo do Studio Berçot de Paris, Marie 

Ruckie, que, a convite da Casa Rhodia, 

ministrou workshops de curta duração, que 

foram fundamentais para formação de 

muitos estilistas (SCALZO, 2009). 

 Os anos 80 foram a época dos 

ombros marcados, do jeans, das bermudas 

de cintura alta, das saias compridas com 

blazers, das geometrias e do culto ao 

corpo. As influências vinham das novelas, 

dos artistas e da música pop. 

  

 
    Figura 36. Revista Cláudia Moda, outubro de 1985. 
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 Surgiram também diversas revistas que não tinham mais a função de ensinar a fazer 

roupas nem traziam moldes encartados, mas sim valorizavam a criação, a tendência e a fotografia 

de moda. Era o caso de títulos como Elle, Moda Brasil e Claudia Moda. 

 
   
  Figura 37. Primeira capa da revista Elle, maio de 1988. 
 

 Já os anos 90 enfrentaram uma nova realidade. A indústria nacional, amparada 

durante anos pelas leis protecionistas, se deparou, de uma hora para a outra, com a concorrência 

vinda através da abertura das importações pelo governo Collor. Segundo Scalzo (2009), 

resistiram às mudanças aquelas empresas que já tinham alguma estrutura. Ao mesmo tempo, a 

moda passou a ser vista como um negócio, o que incentivou o surgimento de novos estilistas e da 

profissionalização do setor, com escolas específicas na área, além da estruturação de grandes 

grifes e da abertura de representações de marcas brasileiras no exterior. 
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 Apareceram também as semanas de moda. O Fashion Rio, em 1995, firmou-se como 

um lançador de novos estilistas. Em São Paulo, a unificação do calendário aconteceu a partir de 

1996, com o Morumbi Fashion, que, em 2001, passou a chamar-se São Paulo Fashion Week 

(SPFW). As roupas traziam uma imagem mais simples, minimalista, mas a velocidade da 

informação trouxe tendências variadas, que passaram pelos brilhos e foram até a busca de visuais 

com influência de décadas passadas. 

 

Figura 38. Revista Manequim, fevereiro de 1995. 
 

 A TV continuou lançando modismos, agora com a participação de canais 

segmentados, como a MTV. Com os anos 90, veio também a mais importante forma de 

comunicação atual, a internet, e, através dela, o mundo todo se conectou. A moda entra no 

circuito virtual e se torna um tema bastante explorado em diversos blogs especializados e nas 
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redes sociais, adentrando em grande estilo no século XXI.  É tempo de globalização! E a França 

est toujours en vogue!13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
13 E a França está sempre na moda! 
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4 REVISTA VOGUE : UM DISCURSO ESTRANGEIRO 

 

 “Ao lado da História da imprensa e por meio da imprensa, o próprio jornal tornou-se 

objeto de pesquisa histórica” (2005, p. 18 apud NOVELLI, 2011, p. 260). Da mesma forma que 

os jornais, as revistas nos dizem muito da nossa sociedade, dos seus valores e costumes. Portanto, 

a fim de identificar elementos que relacionam a França à ideia de estilo e sofisticação, 

escolhemos a revista Vogue Brasil como objeto de estudo. Nossa opção se baseou no fato de 

que, nacionalmente, entre as publicações especializadas em moda, ela é uma das mais 

tradicionais e pode ser considerada, se olharmos também a expressividade internacional da marca 

Vogue, a revista de moda mais importante do mundo.  

 A análise das edições escolhidas para este trabalho foi dividida em três principais 

pontos: a forma como as referências aparecem na linguagem dos textos, através do uso de termos 

e expressões provenientes da língua francesa; a presença das marcas francesas em publicidades; e 

a atenção dada à França como pauta para as reportagens da revista. 

 

4.1 – VOGUE EM VOGA 

 

A revista Vogue surgiu em 1892, nos Estados Unidos, como uma publicação voltada 

para a vida da elite de Nova York. Em 1909, foi adquirida pelo empresário Condé Montrose Nast, 

que a transformou em uma revista de moda e estilo de vida, imbuída de um espírito civilizador e 

que priorizava a alta-costura francesa e o estilo de vida inglês. (BUENO, 2011, p. 46) 

Ainda de acordo com Bueno (2011), em pouco tempo, a publicação transformou-se 

em uma referência no jornalismo e na cultura em geral, contratando os melhores profissionais do 

mercado e se tornando, em 1910, uma das revistas com maior tiragem nos Estados Unidos, com 
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cerca de 30 mil copias por mês. 

 

 

Figura 39. Primeira publicação em 17 de dezembro de 1892. 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial, a Vogue encontrou espaço para se expandir, já 

que os periódicos franceses ficaram escassos devido à falta de papel. Surgiram, então, a Vogue 

Londres, em 1916, e a Vogue Paris, em 1920, que teve início como uma tradução da versão 

americana. 

  Montaram um estúdio em Paris e outro em Londres, além do que já funcionava em Nova 
    York, uma vez que o material fotográfico ainda era transportado por navio. Desde então 
    estabeleceram o sistema que vigora até hoje, com 40% da revista produzido nos Estados 
    Unidos, e os 60% restantes ficando por conta dos escritórios locais (BUENO, 2011, p. 
    49). 

 
Atualmente, a publicação está presente em 19 países, sendo eles: EUA, França, 

Inglaterra, Japão, Itália, Alemanha, Rússia, China, México, Índia, Portugal, Espanha, Taiwan, 
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Austrália, Grécia, Turquia, Coréia, Brasil e Holanda. Em 2013, a Ucrânia e a Tailândia também 

devem ganhar edições locais da revista. 

A versão brasileira da revista foi lançada em maio de 1975 pela Editora Três, fundada 

por Luís Carta, Domingos Alzugarai e Fabrízio Fasano. Em outubro de 1976, Luís deixa a editora 

e cria a Carta Editorial, levando junto a revista Vogue. Para cuidar da área de moda da sua nova 

empresa, ele convidou a jornalista Regina Guerreiro, que acabou se transformando em uma 

versão nacional de Diana Vreeland ou Anna Wintour, editoras da Vogue americana. 

(BRAGA,PRADO,2011, p. 436) 

Em 1987, Luís Carta foi convidado para editar a Vogue Espanha, deixando a versão 

nacional sob o comando do seu filho, Andrea. Os direitos de publicação ficaram a cargo da Carta 

Editorial até 2010, quando a Editora Globo e a Condé Nast anunciaram uma parceria, que dura 

até hoje. 

Com um público-alvo predominantemente feminino, jovem e com poder aquisitivo 

médio alto a alto, a revista hoje tem uma tiragem media de 65.000 exemplares, atingindo 

aproximadamente 200.000 leitores.14 

                                                
14 Informações retiradas do site Conde Nast Internacional, disponível em 
http://www.condenastinternational.com/country/brazil/vogue/ 
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Figura 40. Capas da revista Vogue de diversos países. 
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4.2 “CASCADURA É RIVE GAUCHE” E A LINGUAGEM É HÍBRIDA 

 

Todas as culturas dialogam de alguma forma e se deixam contaminar através de vários 

canais abertos por onde transitam esses fluxos simbólicos, seja por hábitos e valores, seja por 

costumes, produtos e palavras. É comum que a língua de um país acabe por se apropriar de 

palavras provenientes de outras culturas; uma mistura que, depois de um estranhamento inicial, 

acaba por se tornar linguagem habitual, integrado ao dia a dia das pessoas.  

O uso de estrangeirismos também contaminou o jornalismo brasileiro. Nas editorias dos 

jornais e nas revistas especializadas em moda esse é um hábito antigo. Os termos, principalmente 

franceses, refletiam o pensamento da própria sociedade: a valorização exacerbada do que vinha 

de fora. E nada mais natural que a língua da elegância traduzisse o sentimento, as tendências e os 

estilos vindos do país que tinha se consolidado como a principal fonte de inspiração para 

modistas do mundo inteiro. E, se no início do século chegamos ao ponto de ter colunas inteiras 

escritas em francês, hoje, podemos dizer que, apesar da perda de espaço do idioma, o hábito de 

usar estrangeirismos em revistas de moda permanece. 

É evidente que por uma questão histórica muitos nomes de tecidos, modelos, estilos e 

roupas ainda aparecem na imprensa, seja ela digital ou impressa, escritos na forma como foram 

criados, simplesmente porque não foi inventada, no caso do português, uma tradução. O chiffon é 

um exemplo que não é utilizado apenas por uma questão de status da língua, mas porque não 

existe uma outra forma para designá-lo.  

O crescimento dos Estados Unidos como um polo econômico lançou o inglês como, 

se assim podemos dizer, o principal idioma no mundo atual. Mas a conquista americana como 



         77 

trendsetter15 na moda também transformou seu idioma em referência, especialmente quando o 

assunto está relacionado a um estilo de vida jovem e moderno.  

 Quando observamos, então, as edições da revista Vogue Brasil escolhidas para 

análise, percebemos uma recorrência dos termos em francês, mesmo quando não estão sendo 

usados em formas técnicas. As palavras aparecem geralmente em títulos ou no meio do texto 

como um comentário, caracterização ou para evitar a repetição de palavras em português.  

 Por exemplo, na coluna Miss V, assinada por Matheus Mazzafera, em todas as 

edições algum termo em francês foi utilizado. Em duas ele definiu um pequeno grupo de pessoas 

como petit comité. Na edição de março, uma nota sobre os desfiles de haute couture de Paris 

terminou com a expressão très chic!, forma que traduz e reforça o imaginário ligado à França.  

 Algumas palavras aparecem com certa frequência, são exemplos: couture, saison, 

début, maison, métier, fidèle, beauté, chic, trompe l’oeil, chez moi, privé, du jour. Alguns desses 

nomes estão ligados ao próprio tema abordado na matéria em que aparecem, caso de haute 

couture, saison etc. No entanto, em muitas ocasiões eles aparecem aleatoriamente no texto, como 

se o uso em uma outra língua expressasse de forma mais intensa o que deveria ser dito. É o que 

podemos ver na matéria sobre a vida e a morte de Eliane Tranchesi na edição de abril, em que 

joie de vivre foi utilizado para definir o espírito da proprietária da Daslu. Da mesma forma, très 

charmant caracterizou um parisiense e enfant terrible foi usado mais de uma vez para se referir a 

pessoas que tinham ou não uma atitude de revolta. E os exemplos são muitos. Na edição de maio, 

na introdução aos perfis dos colaboradores, o jeito de ser das modelos escolhidas para uma 

matéria foi tratado da seguinte forma: “Ele é autor dos retratos de sete garotas que herdaram de 

suas mães a allure necessária para vestir bem as roupas da Dior” (Revista Vogue, Maio 2012, p. 

46) 
                                                
15 Trendsetter: ditador de tendências no mundo da moda. 
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 A palavra início foi trocada diversas vezes por début. São exemplos: “marca seu 

début como produtora de cinema” ou “teve seu début parisiense”. Há ainda expressões que, 

historicamente, sempre foram muito usadas em revistas de moda. É o caso de démodé e de 

rigueur. 

 É interessante, ainda, ressaltar que, em nenhum momento, as palavras foram 

traduzidas ou tiveram qualquer indício de explicação de seu significado. Isso exemplifica que o 

vocabulário utilizado, mesmo em francês, já é conhecido pelos leitores da revista.  

 Não é possível afirmar, através desta análise, que exista um critério para o uso de 

estrangeirismos. Isso depende, naturalmente, do tema de cada matéria. Mas, são diversos os casos 

em que se enfatiza determinado sentido pelo uso de palavras em outra língua.  

Apesar do foco deste capítulo ser as referências francesas na revista Vogue Brasil, é 

importante ressaltar que, no caso do número de termos, o inglês ocupa espaço ainda maior que o 

francês e, da mesma forma, não possui tradução. 

Quando relacionamos a linguagem com o conteúdo, percebemos que a ponte entre os 

parisienses e as ideias de luxo e elegância também é reforçada pelos adjetivos, mesmo em 

português, presentes nas matérias. Por exemplo, na seção “Jet Legging” da revista de março, um 

texto em destaque dizia “o chique, o cheque e o choque da temporada de alta-costura parisiense”. 

Outro exemplo está no trecho da coluna “Glamour em Foco”: “Talvez por isso, a novata britânica 

Clare Waight Keller, em sua segunda coleção para Chloé, consiga agradar, combinando sua 

londrina e casual sensibilidade com o requinte e refinamento do lifestyle francês” (VOGUE, abril 

2012, p. 54). E como diz a letra da música Canção de Pedroca, de Chico Buarque, “ninguém 

mais estranha o Louvre na Praça Mauá”16. Não estranha mesmo! 

 
                                                
16 http://letras.mus.br/chico-buarque/85941/ 
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4.3 VENDENDO UM ESTILO COM ESTILO 

  

A presença da França como referência também é reforçada pelos anúncios das 

grandes marcas. Com exceção apenas da edição de fevereiro, que apresentou marcas nacionais, 

das três primeiras publicidades das revistas, duas eram de marcas francesas. Chanel, Louis 

Vuitton e Dior foram as que, normalmente, ocuparam as primeiras páginas. No interior das 

edições, apareceram ainda Hermès, Lanvin, Givenchy, Longchamp e Clinique.  

No caso da Louis Vuitton, que apareceu sempre como a primeira da revista nas 

edições de março, abril e maio, as fotos escolhidas para a campanha tinham um ar mais alegre, 

com predomínio do rosa e azul claros. O ar mais descontraído, no entanto, não deixou de lado 

elementos como a elegância. Vestidos até o joelho, tiaras e coques compunham o cenário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 41. Campanha Louis Vuitton primavera-verão 2012 
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Já a Dior 

escolheu como modelo 

Mila Kunis. Com 

predominância do preto 

e do vermelho, a 

publicidade trouxe a 

atriz em um macacão 

preto,  

Figura 42. Campanha Dior primavera-verão 2012.                     segurando uma bolsa vermelha 

da marca. Apesar de ter o ar simples, pode-se dizer que a divulgação trouxe, através da figura da 

atriz ,um ar de requinte, que foi composto também pela luz e pelo salto alto. 

A Chanel, por sua vez, apresentou fotos em preto e branco, com duas modelos em 

tailleurs, clássicos da marca. Com o mar ao fundo, a 

publicidade apresentou um ar leve e clássico.  

 As marcas têm seu nome e produtos 

divulgados também através da indicação feita pelas 

próprias reportagens ou guias de estilo. Na seção 

“Shops”, por exemplo, a indicação de combinações 

com produtos de marcas francesas é bem numerosa. 

Destacam-se nomes como Chanel, Lanvin, Louis 

Vuitton, Dior, Balmain, além do famoso designer 

Christian Louboutin.    

               

                Figura 43. Campanha Chanel primavera-verão 2012. 
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Da mesma forma, os editoriais, mesmo em menor escala, utilizam os produtos desses grandes 

nomes da moda, reafirmando o poder das marcas.                                                

E se, em relação às roupas e aos sapatos, a realidade pode parecer distante devido aos 

altos custos das peças, nas páginas de beleza os mesmos nomes aparecem já mais popularizados, 

visto que perfumes e cosméticos possuem preços bem mais acessíveis. No caso do setor de 

beleza, além daquelas relacionadas às grandes casas de alta-costura, outras marcas francesas têm 

destaque: NARS, Make Up For Ever e Lâncome. 

Na Vogue, existe também um espaço chamado “Promovogue”, onde são publicadas 

matérias pagas sobre determinado produto ou empresa. Na edição de maio, seis páginas foram 

destinadas a essa seção e faziam propaganda do trem Eurostar, capaz de, segundo a revista, 

“realizar o trajeto Londres-Paris, o eixo da moda mundial, em apenas 2h15”. 

Dentro do conteúdo pago, estavam matérias que reafirmavam Paris como o 

“epicentro fashion europeu, onde é possível encontrar uma seleção de grifes de luxo e modernas 

como em nenhum lugar do planeta”. Em destaque, outro texto ressaltava as elegantes lojas da 

cidade: “Paris dita moda – clássica e de vanguarda. A elegante Rue Saint-Honoré, no coração da 

cidade, reúne uma infinidade de boutiques, tanto de estilistas renomados quanto de talentos 

emergentes”( Revista Vogue Brasil, maio 2012, p. 255). 

Portanto, através da observação dessas publicações, podemos dizer que, no que se refere às 

marcas, a reafirmação dos franceses está principalmente pela repetição, já que elas aparecem 

através de publicidades e sugestões de compras, além de serem referências de estilo. 
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4.4 A FRANÇA EM PAUTA 

 

 Apesar da presença em publicidades e na linguagem utilizada nas matérias, é como 

pauta que as referências francesas mais aparecem. Através da alta-costura e de suas semanas de 

moda, o que acontece em Paris se torna, naturalmente, assunto a ser tratado na mídia. Porém, é 

possível observar que na revista Vogue Brasil isso é explorado de maneira mais abrangente, 

mesmo quando o assunto não são os desfiles sazonais. 

 Na coluna “Jet Legging”17, em todas as revistas analisadas, a França apareceu como 

tema, sendo que, entre os textos, apenas o da edição de março falava sobre a alta-costura. Em 

fevereiro, teve espaço um leilão de roupas dos anos 80 e 90 de Régine Choukroun, figura 

importante dos anos 50 em Paris. Em abril, falava-se a respeito do lançamento de um livro sobre 

outra personalidade parisiense, Suzanne Belperron, famosa designer de joias do século XX. Já em 

abril, quem aparece nos textos de Bruno é Maria Antonieta, que voltou a ser assunto através de 

um novo filme e da coleção Cruise Chanel 2013, na qual foi a principal inspiração. 

 Na seção “Estilo”18, a França aparece através de nomes tradicionais como Christian 

Louboutin, que foi tema de uma entrevista sobre os 20 anos de sua carreira na edição de 

fevereiro. Podemos citar também a marca Balmain que, nesta mesma seção, foi pauta em duas 

ocasiões. A primeira, na edição de fevereiro, por causa das inovações do estilista Olivier 

Rousteing à frente da marca. A segunda, na edição abril, devido ao lançamento de uma linha de 

roupas com preço mais acessível, chamada Pierre Balmain, atitude que também foi tomada por 

                                                
17 Jet Legging pode ser traduzido como o desconforto causado pela mudança de fuso horário. Segundo o site da 
Vogue, na coluna “Bruno Astuto roda o mundo e mostra o que existe de melhor e mais exclusivo no universo da 
moda, glamour e festas”.  
18 Definida no site da revista como “o olhar da vogue sobre as tendências do momento sempre com a preocupação de 
ser o guia de como, quando, onde e porque usar”.  
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Karl Lagerfeld, diretor criativo da Chanel. Ainda em Estilo, marcas menos conhecidas também 

foram assunto, caso da Courrèges e da Maison Michel.  

 Quando o tema é beleza, destacamos a matéria cuja chamada no índice na revista de  

fevereiro dizia “As tendências de Paris direto para sua penteadeira”. Neste caso, o gancho foi a 

Semana de Moda de Paris, mas outras reportagens trouxeram marcas francesas e não tinham 

necessariamente essa relação com os eventos de moda. É o caso das reportagens que falavam de 

duas importantes marcas do setor: a Make Up For Ever e a NARS, ambas francesas.  

 A França aparece ainda em pautas relacionadas a gastronomia, cultura e arte. Existe, 

inclusive, a seção “Radar”, um guia de onde comprar, o que fazer e aonde ir nas principais 

capitais do mundo. Paris está, naturalmente, entre essas principais cidades. Mas no caso de 

exposições, principalmente, as indicações aparecem também em outras divisões da revista.  

 Dessa forma, a partir desses instrumentos de comunicação – linguagem, anúncios e 

pauta - é possível traçar, através da revista Vogue, um pequeno painel capaz de evidenciar a 

influência francesa na realidade brasileira, sobretudo quando o assunto é moda. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 A partir de tudo que foi exposto neste trabalho, uma conclusão é certa: a moda 

francesa tem história, e isso fez toda a diferença. Basta observarmos como as referências 

francesas ainda estão presentes na moda atual para percebemos que isso tudo não se estabeleceu 

de um dia para o outro. 

  Mas será que o Rei Sol pensou que a imagem de Paris criada por ele e as vogas por 

ele lançadas, há mais de trezentos anos, teriam reflexos nos dias atuais? Bom, não seria exagero 

afirmar que ele não só pensou, como também atuou para que isso acontecesse. O grande feito de 

Luís XIV foi ter percebido o imenso potencial que se escondia na indústria do luxo e ter 

transformado Paris em um centro quando ainda não existiam outros polos. E se o mercado era tão 

lucrativo, ele fez o possível para proteger sua indústria: incentivou os produtores locais com 

isenção de impostos, ao mesmo tempo em que aumentou as taxas para os produtos vindos de 

outros países. Era a política protecionista de seu ministro das finanças que, de tão famosa, ficou 

conhecida pelo seu sobrenome, o colbertismo. 

 Talvez, esse resultado só tenha sido alcançado porque, ao lado de uma política 

favorável, estava o estilo de um rei que sabia se impor. Com roupas cobertas de diamantes, 

usando sapatos de salto e vivendo em um dos castelos mais exuberantes da França, Luís XIV 

sabia do poder de sua imagem. Também foi importante a própria atuação da corte que, 

concentrada em Versalhes, se tornou referência de estilo. 

 Porém, por maior que tenha sido sua atuação, uma história dessa dimensão não pode 

ser constituída por apenas um personagem. Nesse rastro de luxo, elegância e estilo, entra em 

cena, com grande irreverência, Maria Antonieta, que estendeu a fama dos franceses para o século 

XVIII. E da mesma forma que Luís XIV, usou sua imagem como afirmação pessoal. Maria 
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Antonieta, porém, usava da rebeldia para se impor diante da falta de poder político, já que cabia à 

rainha apenas o papel de mãe dos herdeiros do trono. Ela contrariou as regras da corte, criou uma 

maneira própria de se vestir e, até hoje, é fonte de inspiração, tanto para filmes, que contam sua 

história, quanto para figurinos e roupas, que fazem uma releitura do seu estilo. 

 E quando, no século XIX, vimos surgir os grandes costureiros, um fator foi essencial 

para o processo de constituição da França como polo da moda: a organização, desde muito cedo, 

da indústria. Já no final do século XIX, o setor se reuniu em torno da Chambre Syndicale de 

Haute Couture para defender os direitos e a qualidade das marcas. Mas isso explica apenas uma 

parte do seu sucesso. A outra parte está ligada ao próprio ambiente parisiense e ao bom gosto e 

talento de seus designers.  

 Portanto, por mais que existam outros criadores e outros centros de moda, é inegável 

que o sucesso parisiense também está ligado a anos de um trabalho muito bem feito. Em uma 

época em que tudo era feito sob medida, a alta-costura foi, por um longo tempo, a maior 

referência de estilo no mundo.  

 Em relação ao Brasil, foi possível perceber que a influência da moda francesa se deu 

também pela falta de uma produção nacional. Se não tínhamos referências locais, nada mais 

natural que buscássemos inspiração na cidade que era o maior centro de moda para o mundo. 

Deste modo, estar na moda foi, principalmente durante as primeiras décadas do século XX, seguir 

o que acontecia em Paris. E se muitas vezes pareceu exagero a onipresença francesa, as revistas 

da época confirmaram, em suas figuras e textos, tal influência.  

 Estudar a moda brasileira da primeira metade do século passado foi estudar também a 

moda europeia. Do tempo dos espartilhos, que deixavam a silhueta em forma de “s”, passando 

pelas melindrosas do anos 20, até os períodos mais sóbrios de crises financeiras e guerras, foi, de 
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certa maneira, fácil estabelecer as conexões entre Brasil e França, já que, na moda, as relações 

entre os países eram estreitas.  

 A partir da Segunda Guerra Mundial, entretanto, esse cenário deu os primeiros sinais 

de que estava se modificando. Quando Paris saiu de cena, devido à ocupação nazista em 1940, 

não só o Brasil, como todos os países que dependiam da França, sofreram com a dificuldade nas 

importações. Nessa época, mais do que a falta de roupas, foi crucial a diminuição do fluxo de 

informações, porque forçou a busca por alternativas. 

 Mas, no final dos anos 40, a sensibilidade de Christian Dior com seu New Look  

trouxe a França novamente para o topo e se transformou em uma das maiores tendências dos anos 

50 no Brasil. Paralelamente a isso, surgia no exterior a produção de roupas em série, que mais 

tarde se transformou no prêt-à-porter.  

 Quando entramos nos anos 60, o Brasil vivia uma realidade atrasada em relação à 

Europa e aos Estados Unidos. Enquanto aqui surgiam nossos primeiros costureiros, como Dener e 

Clodovil, a produção de roupas prontas ganhava espaço no mundo. Ironicamente, foi uma 

empresa francesa, Rhodia, a responsável por estimular nessa década a produção nacional, 

tentando, inclusive, levar isso para o exterior. Mesmo motivada por uma estratégia de divulgação 

de seus fios sintéticos, ela teve papel decisivo para a introdução de uma moda brasileira. 

 Os anos 60 foram também um tempo de crise na alta-costura, já que a França não 

tinha um equivalente à cultura jovem que despontava fortemente no mundo todo, partindo da 

Inglaterra. O prêt-à-porter ganhava cada vez mais espaço, e o número de pessoas que podiam e 

estavam dispostas a pagar preços exorbitantes por um vestido caiu drasticamente. 

 E à medida que a informação foi ficando mais acessível, com novas revistas e com a 

popularização da TV, aumentaram também os pontos de referência. Surgiram outros polos da 

moda, como Milão e Nova York, e as fontes de inspiração foram ficando cada vez mais 
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diversificadas. Nos anos 70, isso se refletiu nas inúmeras vogas da época, que foram do hippie ao 

disco, passando pelos estilos punk e retrô. 

 Nas últimas duas décadas do século passado, vimos se fortalecer a indústria nacional, 

com marcas que até hoje estão no mercado. Agora sim, poderíamos falar de uma moda brasileira. 

Mas ela chegou, justamente, em uma época em que a comunicação perdeu suas barreiras. Chegou 

num tempo de globalização, que influenciou tanto em relação ao acesso à informação, quanto em 

relação às possibilidades de compras, com a abertura de lojas vindas de toda parte do mundo. 

Sem contar que hoje é possível comprar pela própria internet. 

 E, depois de percorrer essa trajetória, ainda hoje, podemos perceber elementos 

franceses em uma das revistas de moda brasileira mais tradicionais – a VOGUE. Isso é possível, 

porque, por trás do modismo, existe uma tradição. Poderíamos, por exemplo, relacionar a 

presença dos termos em francês e da constante menção às marcas francesas ao público-alvo da 

revista, que se constitui de pessoas de classe A e B, com poder aquisitivo alto e que, 

naturalmente, teriam conhecimento de outras línguas. Não poderíamos descartar também a 

possibilidade da existência de interesses comerciais, já que as pautas, com frequência, tratam dos 

principais anunciantes da revista. Porém, através deste estudo, foi possível ir além e enxergar 

nessas escolhas de conteúdo e linguagem uma bagagem histórica.   

 Não é raro escutarmos hoje profecias funestas decretando o fim da alta-costura, da 

sua decadência e da dificuldade de se sustentar uma indústria que mantém um processo de 

produção que não condiz com a indústria atual. Mas é justamente por não fazer sentido que ela 

permanece. A alta-costura conserva o charme francês em um mundo em que a reprodução já se 

tornou lugar-comum. Apesar das previsões, a França permanece forte naquilo que poderíamos 

definir, a julgar pela tradição, “realeza da moda”. Apesar da globalização, do mundo segmentado 

e líquido, as raízes do bom gosto, do luxo, do glamour e da elegância francesa ainda estão em 
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voga, ainda estão na Vogue. A revista, bem como outros meios de comunicação e as redes 

sociais, não só retrata bem essa realidade como contribui para alimentar essa ideia. Voilà! 
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