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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo demonstrar a importância dos principais 

profissionais necessários para a produção de um editorial de moda de revista: o 

stylist, o editor de moda e o fotógrafo, que precisam trabalhar em harmonia e com 

muita organização para que o produto final seja de qualidade e alcance seu objetivo 

que é instigar o desejo de consumo do público-alvo. Para isso, foi produzido um 

editorial de moda teen feminino seguindo como referência a revista Capricho, de 

edição nacional. O editorial denominado Vilãs, mas só no look foi inspirado em 

cinco antagonistas presentes em filmes de animação produzidos pela Walt Disney 

Company, sendo elas a Rainha Má de Branca de Neve e os Sete Anões (1938), a 

Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas (1951), Malévola de A Bela 

Adormecida (1959), Cruella De Vil de 101 Dálmatas (1961) e Úrsula de A Pequena 

Sereia (1989). O mesmo editorial exibe dez fotografias em estúdio de cinco visuais 

direcionados para as estações primavera e verão, sendo cada um deles inspirado 

em uma das vilãs selecionadas, levando em conta padrões, paleta de cores e itens 

de referência. 

 

Palavras-chave: Moda. Editorial. Vilãs. Disney. Stylist.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to demonstrate the importance of the main professionals needed for 

the production of a magazine’s fashion editorial: the stylist, the fashion editor and the 

photographer, who need to work in harmony and with lots of organization so the final 

product has quality and reach its goal, which is to instigate the consuming desire of 

the target group. For this, a female teen fashion editorial was produced following as 

reference Capricho magazine, of national edition. The editorial named Vilãs, mas 

só no look was inspired by five villains of animation movies produced by Walt 

Disney Company, being them Evil Queen from Snow White and the Seven Dwarfs 

(1938), Queen of Hearts from Alice in Wonderland (1951), Maleficent from 

Sleeping Beauty (1959), Cruella De Vil from 101 Dalmatians (1961) and Ursula 

from The Little Mermaid (1989). The editorial shows ten studio pictures of five looks 

for the seasons spring and summer, being each one of them inspired by one of the 

selected villains, taking into consideration patterns, color palette and reference items. 

 

Keywords: Fashion. Editorial. Villains. Disney. Stylist. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O styling, termo apropriado da língua inglesa, pode ser definido como criação 

e/ou concepção de imagens que traduzam abrangente e subjetivamente um estilo de 

vida, perfil de consumo ou proposta estilística (FAÇANHA; MESQUITA, 2012). Ou 

seja, styling é basicamente uma forma de combinar roupas e acessórios, exibindo-os 

da maneira mais atraente e desejável possível para que possam ser vendidos.  

O profissional que realiza o styling é chamado de stylist e é o responsável 

pela escolha do look e das roupas em um editorial fotográfico, sendo assim 

indispensável para esse tipo de produção. Dessa maneira, o mesmo pode 

comunicar ou promover uma ideia, tendência, tema ou produto de moda. Assim 

como a figura do stylist é essencial na produção de editoriais de revistas de moda, 

também é de extrema importância a escolha de um tema pertinente que se 

enquadre nos interesses do público-alvo de cada revista.  

No presente estudo, inicialmente foram pesquisados a importância e o papel 

dos principais profissionais necessários para a produção de um editorial de moda: o 

stylist, o editor de moda e o fotógrafo.  

Em seguida, foi selecionado um tema e um público-alvo para a criação de um 

editorial de moda direcionado a uma revista feminina teen, baseado na revista 

Capricho, de edição nacional. Após a criação de pranchas de referência de look e 

beleza (cabelo, maquiagem e esmalte), foram produzidos 5 looks fotográficos 

inspirados no universo das antagonistas dos filmes Branca de Neve e os Sete 

Anões (1938), Alice no País das Maravilhas (1951), A Bela Adormecida (1959), 

101 Dálmatas (1961) e A Pequena Sereia (1989) produzidos pelos estúdios Disney. 

 

 

 

 

 



10 
 

 

2. O STYLING E A PRODUÇÃO DE EDITORIAIS DE MODA PARA REVISTAS 

FEMININAS 

 

 

As autoras Façanha e Mesquita (2012) afirmam que a primeira grande revista 

impressa brasileira voltada ao público feminino foi a Revista Feminina, fundada por 

Virgilina de Souza Salles em junho de 1914, em São Paulo, e circulou até dezembro 

de 1936. Façanha e Mesquita (2012, p. 196) destacam a importância deste tipo de 

material, dizendo que “As revistas de moda fornecem-nos um verdadeiro acervo de 

imagens, com o registro fotográfico da história da moda no Brasil. A informação de 

moda na mídia impressa surge no século XIX em periódicos femininos ou de 

variedades”. 

Dessa maneira podemos constatar o valor dos editoriais impressos no 

universo da moda, bem como sua importância de estímulo para que um produto seja 

consumido, sendo este planejado e desenvolvido pelo stylist, movimentando assim 

toda uma cadeia produtiva no campo da moda. McAssey e Buckley (2013, p. 69) 

comprovam a importância da composição de um editorial, bem como os elementos 

do design de moda neles destacados, dizendo que “Um editorial de moda conta uma 

história por meio de imagens, muitas vezes ilustrando um tema, uma atmosfera ou 

um conceito”. Assim podemos perceber o valor do styling, já que é nessa história 

que os stylists editoriais exibem as tendências da estação, como silhuetas-chave, 

cores, estampas e tecidos. Assim que a narrativa é definida e as fotografias são 

realizadas, é função do editor de moda escolher quais delas serão exibidas na 

revista. 

 

 

2.1 O PAPEL DO EDITOR DE MODA 

 

 

O editor de moda é o profissional responsável pelas reportagens de moda 

em revistas e tem a função de escrever e coordenar o trabalho de fotógrafos e 

produtores de moda. Esse profissional pode ser formado em jornalismo, e é 

importante que tenha uma boa noção de estética, fotografia e história da 
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arte. Sobre os primeiros profissionais da área, as autoras McAssey e Buckley 

afirmam: 

 

Os primeiros stylists eram editores de moda que trabalhavam exclusivamente 
para revistas de moda. Esses editores realmente ‘editavam’ as roupas e as 
páginas que seriam destaque na revista. Sob a direção inicial do editor de 
moda, o relacionamento mais importante durante a sessão de fotos era entre 
fotógrafo e modelo (MCASSEY; BUCKLEY, 2013, p. 11). 
 

Uma das funções do editor de moda deve ser a de definir a pauta, ou seja, o 

roteiro dos temas mais importantes para a edição a partir das características da 

revista para a qual trabalha. Façanha e Mesquita (2012) relatam que o editor de 

moda e stylist Márcio Bonfi, que trabalha para a revista pop Gloss, diz que é preciso 

seguir um pouco as tendências, mas sem a necessidade de ser muito fiel a elas. 

Bonfi declara que o foco da Gloss é dar sugestões de styling sobre como uma 

garota pode se vestir no dia a dia. Na Gloss, Márcio Bonfi costuma produzir dois ou 

três editoriais por edição, e ainda relata que fica sob sua responsabilidade criar 

pautas de sessão com dicas do que acontece no universo da leitora. 

O editor de moda define as pautas da revista e escreve os textos e legendas 

com informações suficientes para determinada matéria. Esse profissional também 

define a equipe e a ideia da foto em si, além de escolher as roupas e os looks finais 

que serão mostrados na revista. Ele ainda tem a função de escolher um stylist para 

interpretar suas ideias por meio de roupas, modos de usar, entre outros. Segundo 

Façanha e Mesquita (2012), muitas vezes o editor também atua como o stylist de um 

mesmo editorial. 

 

 

2.2 O STYLIST E SUA IMPORTÂNCIA NO CAMPO DA MODA  

 

 

Como já foi dito anteriormente, o profissional que realiza o styling de moda é 

chamado de stylist, sendo este “responsável pela escolha do look e das roupas (e, 

com frequência, muito mais que isso) para comunicar uma ideia, tendência ou tema 

de moda, ou para promover um produto de moda”, descrevem McAssey e Buckley 

(2013, p. 06). Façanha e Mesquita (2012), afirmam que o stylist pode atuar em 

projetos diversos, como editoriais fotográficos, campanhas publicitárias, catálogos 
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promocionais, desfiles de moda, consultoria pessoal e figurino de cinema, teatro e 

televisão. 

Para realizar seu trabalho corretamente, o stylist deve estar sempre 

atualizado e atento em relação ao que acontece a sua volta, no que diz respeito ao 

universo da moda e também dos mais diversos assuntos ao redor do mundo. 

Segundo Façanha e Mesquita (2012, p. 35), só assim ele “será capaz de imaginar, 

fazer mil conexões, adentrar no imaginário das pessoas, em seus sonhos, fantasias, 

e ser capaz de leva-las em uma viagem onírica de sensações, cores e texturas”. As 

autoras ainda afirmam que esse profissional deve ter como atividades diárias a 

leitura, escrita, viagens, assistir filmes, entre outras. Só assim o stylist terá o 

repertório necessário para poder criar.  

O trabalho do stylist tem sido cada vez mais reconhecido e valorizado pelas 

marcas de moda ultimamente e, como podemos constatar, nas palavras de McAssey 

e Buckley (2013, p. 06), sua figura já “[...] se tornou parte da criação de imagens em 

revistas, jornais e campanhas publicitárias e, mais recentemente, passou a atuar em 

consultoria para designers e marcas de moda”. Segundo Márcio Bonfi (FAÇANHA; 

MESQUITA, 2012), um dos motivos que tornaram o papel do stylist tão importante 

quanto o do estilista foi o fato desse profissional conseguir trazer a imagem de moda 

para determinada foto ou desfile, mostrando não apenas roupas, mas também 

atitudes com a linguagem de moda e arte.  

 Essa essencialidade do stylist se dá devido ao fato de conseguir traduzir 

roupas em atitudes ou a essência de uma marca de moda em editoriais. O stylist é 

responsável por comunicar uma ideia através das roupas, tornando-as mais que 

apenas roupas, de acordo com a maneira que constrói cada look. Muitas vezes, sem 

ele e seu conhecimento, as peças de roupa ainda podem ser exibidas em 

fotografias, mesmo que penduradas em cabides, por exemplo. Mas a maneira que o 

stylist as compõe nas modelos adicionando acessórios, cenários ou uma simples 

manga de blusa dobrada podem ser o fator essencial para que essas peças se 

tornem atraentes aos olhos dos consumidores.  
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2.3 O STYLIST COMO CRIADOR DE IMAGEM 

 

 

Segundo Façanha e Mesquita (2012), o profissional stylist é quem cria um 

conceito, o qual chamamos de styling, que seria uma linguagem com códigos 

semióticos que serão interpretados pela sociedade. Ainda de acordo com as 

autoras, esse conceito é formado através de elementos que criarão a imagem de 

moda. Por meio dessa imagem criada, o stylist deverá contar uma história que 

chame a atenção do público-alvo, despertando o desejo de compra. Além de contar 

a história, o stylist decide como ela será contada, agregando valor à roupa e criando 

um contexto de reconhecimento da marca e da época a que pertence. As autoras 

afirmam que essa linguagem é chamada de imagem. 

Desde os anos 1990, o trabalho que envolve a colaboração de profissionais 

do design, programação visual, direção de arte e marketing definem as diretrizes das 

imagens de marcas de moda e propostas de estilo em função do público-alvo. As 

autoras Façanha e Mesquita confirmam: 

  

As áreas de atuação no campo da moda sofreram diversas alterações no 
decorrer da segunda metade do século XX. Especialmente na década de 
1990, ganharam destaque os profissionais ligados a criação/concepção e 
realização da imagem de moda em diversos campos (FAÇANHA; 
MESQUITA, 2012, p. 42). 
 

O profissional stylist tornou-se parte fundamental no processo para produção 

de um editorial de moda, sendo ele “um colaborador essencial para o processo de 

criação de imagens” (MCASSEY; BUCKLEY, 2013, p. 11). As autoras Façanha e 

Mesquita destacam que atualmente “o stylist de moda é o profissional que comanda 

o ciclo de criação da imagem, desde a pesquisa, a concepção de projeto e sua 

realização, até a chamada pós-produção ou finalização” (FAÇANHA; MESQUITA, 

2012, p. 44). Roncoletta confirma a importância deste profissional na criação de 

novas possibilidades de uso de um produto: 

 

O stylist, segundo Roncoletta [2008] é um mediador da moda, assim como 
um curador é para a arte. Cada stylist interpreta a vestimenta e a propõe de 
maneira diferente, inserindo-a em um novo contexto. Ele é um mediador entre 
público e designer, isto é, a maneira como a composição imagética dos 
elementos é organizada causa uma imagem e um determinado impacto. Se 
os mesmos elementos fossem organizados de outra maneira, ou, por outro 
curador, a mensagem seria diferente (RONCOLETTA, 2009, p. 03). 
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Os stylists conhecem todos os processos de criação de imagem, e é por isso 

que tornaram-se profissionais muito flexíveis e até mesmo multitarefas, tanto na 

mídia quanto na moda. Estes “Desenvolvem atividades diversas, tais como as de 

editor de moda ou até mesmo editor-chefe, diretor de arte, diretor criativo, DJ, VJ, 

cool hunter (farejador de tendências) e produtor de conteúdo” , relatam Façanha e 

Mesquita (2012, p. 81). De acordo com as mesmas autoras, é por essa razão que os 

stylists, entre os profissionais midiáticos, possivelmente são os que atravessam com 

mais facilidade os espaços editoriais, ou seja, aqueles em que não se possui 

nenhum tipo de vínculo entre a matéria jornalística e a empresa citada, e os espaços 

comerciais, que são pagos e imediatamente identificados pelo consumidor da marca. 

O stylist se tornou essa peça tão importante na criação de imagens porque se 

envolve e conhece profundamente todas as etapas da produção dos editoriais, 

podendo, dessa forma, atuar em diversas funções. Ele é, afinal, uma espécie de 

ponte entre o designer de moda e o consumidor final, pois é quem traduz as roupas 

em desejo de consumo, fazendo com que cada produção seja singular, conforme o 

olhar do stylist escolhido para a realização do trabalho. Outro fator de grande 

importância é a relação estabelecida entre o fotógrafo de moda e o stylist, que 

influencia diretamente na produção das imagens de um editorial. 

 

 

2.4 STYLIST E FOTÓGRAFO DE MODA 

 

 

Claudio Marra (2008) afirma que todas as pesquisas sobre fotografia de moda 

desenvolvidas até os dias atuais levam em consideração o problema das suas 

origens, sempre questionando o momento histórico correto no qual ela surgiu. O 

autor conta que as respostas mais confiáveis podem ser resumidas da seguinte 

maneira: “a ‘verdadeira’ fotografia de moda passou a existir no último decênio do 

século XIX, quando o surgimento do procedimento de fotogravura permitiu imprimir 

sobre uma mesma página foto e texto” (MARRA, 2008, p. 69), sendo esse um 

procedimento fotoquímico para gravar imagens destinadas à impressão sobre 

pranchas metálicas. O autor ainda afirma que em 1892 aparece pela primeira vez a 
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reprodução direta de uma fotografia na revista parisiense La mode pratique. Scalzo 

também destaca a importância da fotografia para uma revista de moda, dizendo:  

 

Quando alguém olha para uma página de revista, a primeira coisa que vê são 
as fotografias. Antes de ler qualquer palavra, é a fotografia que vai prendê-lo 
àquela página ou não. Fotos provocam reações emocionais, convidam a 
mergulhar num assunto, a entrar numa matéria. Por isso, ter fotos boas em 
mãos é fundamental. Elas devem excitar, entreter, surpreender, informar, 
comunicar ideias ou ajudar o leitor a entender a matéria. Numa época 
carregada de apelos visuais, o uso da fotografia tornou-se ainda mais 
relevante (SCALZO, 2008, p. 69-70). 

 

Em um editorial fotográfico, é função do stylist escolher e organizar peças de 

roupa, acessórios e até mesmo os cenários, enquanto o fotógrafo determina 

posições de iluminação e câmera, principalmente. Apesar de o stylist e o fotógrafo 

de moda serem profissionais que realizam diferentes funções em um editorial de 

moda, ambos devem trabalhar em harmonia para produzirem a melhor fotografia 

possível.  

Depois da pauta, como já foi definido anteriormente, nasce a reportagem 

visual ou uma boa história contada pelas imagens fotográficas. Por isso é 

fundamental que o stylist conheça os diferentes tipos de fotógrafos e saiba qual se 

adequa melhor ao tipo de cada trabalho, pois encontrar o fotógrafo certo para cada 

matéria também requer sensibilidade e talento. Façanha e Mesquita destacam 

ainda, outros pontos sobre este profissional: 

 

O ‘olhar’ do fotógrafo é extremamente importante. É ele quem verá as cenas 
através de sua máquina fotográfica. Mesmo com a equipe trabalhando unida, 
na hora do clique é ele quem enquadra, quem mede a luz, quem ajuda a 
dirigir a cena, a historinha. Assim, cada fotógrafo cria um estilo de fotografar 
que, sem dúvida, vai influenciar a criação da imagem de moda (FAÇANHA; 
MESQUITA, 2012, p. 30). 
 

Ainda mais importante que a presença e dedicação de ambos os 

profissionais, stylist e fotógrafo, em um editorial de moda, é haver uma sintonia entre 

eles, pois trabalham em uma relação de codependência, em que um precisa do 

outro para produzir uma boa fotografia. Logo, a harmonia entre estes profissionais 

influencia e determina a qualidade do produto final, adequada à mídia de veiculação 

e/ou ao público-alvo proposto.  
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3.  REVISTA CAPRICHO: MERCADO E CONSUMIDORAS 

 

 

A Capricho foi escolhida como referência para o editorial Vilãs, mas só no 

look por ser uma revista bem atual e voltada para o público jovem, se enquadrando 

assim na proposta idealizada para a produção das fotos. 

 Segundo o site oficial, a revista Capricho já existe há sessenta e quatro anos 

e sempre foi voltada para o público feminino jovem. A Capricho foi criada em 1952 

por Victor Civita, sendo o primeiro título da Editora Abril. 

 Durante os primeiros trinta anos da revista, a Capricho trazia apenas 

fotonovelas, mas aos poucos começou a abordar temas como moda, beleza e 

comportamento. Nas palavras de Scalzo, a contextualização sobre os primeiros 

assuntos abordados e sua importância no mercado editorial: 

 

Quando as fotonovelas causavam furor e vendiam milhares de exemplares, 
ela publicou as melhores histórias do gênero (a maioria importada da Itália, o 
país que criou e distribui as fotonovelas para o mundo). Era uma época 
romântica, em que a televisão ainda era novidade. Capricho inovou 
publicando fotonovelas inteiras e não em capítulos, como faziam as outras 
publicações do tipo. O sucesso foi rápido – e grande. A revista chegou a 
vender 500 mil exemplares por quinzena na década de 1950, tornando-se a 
líder de seu segmento. À época, havia dezenas de publicações de 
fotonovelas, várias delas da própria Editora Abril (SCALZO, 2008, p. 90). 
 

 Em 1982, a revista era mensal e tinha como alvo o público feminino de 15 a 

29 anos de idade. Scalzo (2008, p. 90) relata sobre a mudança do conteúdo e 

público-alvo da publicação neste ano, dizendo que a Capricho deixou de publicar 

fotonovelas com frequência e se tornou uma revista de variedades, “dedicada à 

dona de casa jovem, de nível socioeconômico mais baixo do que a leitora de 

Claudia – revista feminina lançada pela Abril em 1961 e enorme sucesso editorial na 

época”.  

Três anos depois, em 1985, a Capricho viu despencar o número de 

anunciantes de páginas publicitárias bem como a venda de exemplares. A revista, 

na tentativa de reverter o quadro, passa por uma revisão editorial.   Segundo Scalzo 

(2008, p. 91), a revista “foi direcionada para um público mais jovem, as 

adolescentes, que até então não dispunham de uma revista feita exclusivamente 

para elas”. Adotam o slogan “A revista da gatinha”, criado pelo publicitário 

Washington Olivetto, na época dono da agência de publicidade DPZ, responsável 
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pela conta da Capricho. O termo era usado pelos garotos adolescentes para 

definirem as garotas de sua mesma faixa etária. Uma vez que o foco deslocou-se 

das donas de casa para o público feminino de 15 a 20 anos, a revista se firmou 

como uma revista focada no público adolescente. Em meados dos anos noventa, a 

Capricho deixa de ser uma revista de publicação mensal e passa a ser quinzenal. 

 Entretanto, uma grande mudança gráfica e visual ocorreu em meados do ano 

de 2006, quando a revista muda até seu logotipo para se tornar, segundo o site 

oficial, “mais moderna e atraente”, como podemos verificar na Figura 1 a seguir. 

Com a criação do site eletrônico oficial da revista, as leitoras passam a ter acesso a 

conteúdos exclusivos pela internet e a uma maior possibilidade de interação com a 

revista e mesmo com outras leitoras. Alguns dos principais itens do site são as 

sessões: Famosos, Moda, Beleza, Horóscopo e Testes. 

 

 
Figura 1: Capa da Capricho, dez. 2015.  

Fonte: Disponível em: <http://capricho.abril.com.br/imagem/247x330/capa-week-10071519.jpg >.  
Acesso em: 30 jan. 2016. 

 

 

A revista Capricho hoje, e por sua vez, o editorial Vilãs, mas só no look é 

voltado para um público que possui de treze a dezessete anos de idade. Assim 

http://capricho.abril.com.br/imagem/247x330/capa-week-10071519.jpg
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como a maioria das garotas desta faixa etária, elas se interessam por moda, 

maquiagem, cinema, beleza, fotografia, música, artigos eletrônicos e os blogs mais 

conhecidos sobre esses mesmos assuntos. 

Sempre conectadas através de meios eletrônicos, seja pelo computador ou 

pelo celular, elas vivem atualizadas sobre seus assuntos preferidos. Elas podem 

usar roupas, acessórios e até os cabelos coloridos. Seja mais tradicional ou mais 

ousada, a garota Capricho sempre procura usar estampas e sobreposições de 

peças de roupas em seus looks. Ainda sobre o comportamento dessas 

consumidoras, Morace descreve:  

 

A relação dessa geração com o consumo, então, é geralmente frenética e 
compulsiva: acima de tudo as jovens moças hoje no mundo inteiro [antes 
ocidental e depois oriental], um celeiro de comportamentos inovadores e 
surpreendentes. Em particular nos Estados Unidos se fala de milhões de 
adolescentes com sede de consumo e que são descritas em livros, filmes e 
seriados televisivos. Aqui, a experiência de consumo garante uma 
oportunidade de jogo contínuo que auxilia na direção desses adolescentes, 
da infância ao mundo adulto, com rapidez e com ‘projetada naturalidade’ 
(MORACE, 2009, p. 38). 

 

Hoje a Capricho encontra-se em diversas formas de mídias como: no celular, 

no site, em redes sociais, em produtos licenciados, jogos e eventos. A prancha a 

seguir (Figura 2), ilustra o comportamento e interesses do público-alvo do editorial 

de moda denominado: Vilãs, mas só no look, que por sua vez, é inspirado em um 

grupo seleto de antagonistas do universo de Walt Disney. 
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Figura 2: Prancha de referência de público-alvo.  

Fonte: Da autora (2016). 
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4. WALT DISNEY: VIDA E OBRA 

 

 

Walt Elias Disney (1901 – 1966) foi um empresário norte-americano que ficou 

conhecido por fundar a Disney Brothers Cartoon Studios, posteriormente Walt 

Disney Productions com seu irmão mais velho Roy em 1923 (KEMP, p. 147, 2011). 

Nos dias atuais a empresa é conhecida como Walt Disney Company ou 

simplesmente Disney. 

Walt Disney ousou ao apostar nos filmes de animação quando esse gênero 

ainda não possuía tanto espaço no cinema. Foi até mesmo chamado de louco ao 

tentar provar que as animações não precisavam ser restritas a curtas exibições 

como vinhetas, e apostou em histórias mais longas que competiam com longas-

metragens. Kemp (2001) confirma: 

 

A tentativa de Walt Disney de provar que a animação não servia apenas para 
curtas-metragens e vinhetas exibidas antes das atrações principais – e que 
poderia competir com filmes ‘de verdade’ como palco de grandes histórias, 
emoções reais e expressão artística – foi chamada de ‘a loucura de Disney’ 
(KEMP, 2001, p.146). 
 

Segundo Bergan (2010), a animação é um gênero do cinema que existe 

desde 1908 e engloba diversos estilos, temas e técnicas, desde o desenho simples 

à mão até imagens digitais. Apesar de sempre tentar atingir uma faixa etária ampla, 

o público infantil continua sendo o mais atingido pelas animações.  

Em 1939, o sucesso do longa-metragem Branca de Neve e os sete anões 

fez com que os irmãos Disney ganhassem um Oscar honorário, prêmio em forma de 

estatueta dourada com o qual a Academy of Motion Picture and Sciences, 

localizada na cidade Hollywood, nos Estados Unidos da América, premia artistas, 

diretores e técnicos responsáveis pelos filmes mais notáveis de cada ano, desde 

1928. 

 Entre os filmes da Walt Disney Company de maior sucesso estão Pinóquio 

(1940), Dumbo (1941), Bambi (1942), Cinderela (1950), Peter Pan (1953) e A Bela 

Adormecida (1966). 

Walt Elias Disney faleceu em 1966, com 65 anos de idade, após produzir o 

filme Mogli – O menino lobo, lançado em 1967. Na Figura 3, o cartaz de sua última 

produção: 
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Figura 3: Cartaz do filme Mogli - o menino lobo, 1967.  

Fonte: Disponível em: <http://blogs.disney.com.br/disney-classicos/2015/01/22/relembrando-mogli-
menino-lobo-atraves-cartazes-filme/  >.  Acesso em: 30 jan. 2016. 

 

 

O sucesso de suas animações foi tão grande que até hoje os protagonistas e 

mesmo os antagonistas de seus filmes conquistaram não só o público mais jovem, 

como também os adultos, e inspiram a produção de produtos comerciais como 

roupas, acessórios, maquiagem e até mesmo outros filmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.disney.com.br/disney-classicos/2015/01/22/relembrando-mogli-menino-lobo-atraves-cartazes-filme/
http://blogs.disney.com.br/disney-classicos/2015/01/22/relembrando-mogli-menino-lobo-atraves-cartazes-filme/
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5. O PAPEL DAS ANTAGONISTAS  

 

 

A antagonista de um enredo representa um obstáculo, ameaça, dificuldade ou 

impedimento a tudo aquilo que a protagonista almeja conquistar. Ela é essencial 

para a evolução da trama, já que exerce uma força contrária ao protagonista, 

criando conflitos e fazendo com que a trama aconteça e seja instigante aos olhos do 

espectador. A antagonista não é necessariamente um ser humano, mas quando 

representado dessa maneira, em geral, apresenta questões psicológicas, físicas, 

caráter, forma de agir, entre outras, contrárias às da protagonista. 

Devido à importância do papel do vilão, as suas características e todo o 

universo que o cerca deve ser minuciosamente planejado, para que este chame a 

atenção do espectador. Os autores Vaz e Hoffman nos esclarecem melhor sobre o 

papel do vilão no cinema e sua relação com o espectador: 

 
A criação de um vilão no cinema é uma tarefa que exige muita atenção por 
parte dos animadores, pois há o desejo de mostrar o mal que emana deste 
personagem, mas ao mesmo tempo ele necessita criar no espectador 
curiosidade e vontade de assistir suas ações. A utilização de uma estética, no 
sentido da harmonia das cores e das formas do vilão é uma das maneiras 
mais satisfatórias de elaborar um vínculo entre o antagonista e o espectador, 
já que a partir destas ferramentas a plateia consegue receber as sensações e 
emoções transmitidas por estes personagens (VAZ; HOFFMAN, 2014, p. 04). 
 

Podemos ressaltar ainda, a matéria jornalística de Gueiros (2016) sobre a 

mostra no museu do Fashion Institute of Technology de Nova York de peças do 

acervo da instituição e coleções reais de renomados designers de moda, usando 

como referência looks de personagens dos mais emblemáticos contos de fadas da 

história. A curadora da exposição Collen Hill destaca que “o figurino das vilãs é tão 

interessante e rico quanto o das heroínas: “A madrasta e a bruxa má eram descritas 

nas histórias originais como mulheres bonitas e bem-vestidas. Assim, elas 

representavam ainda mais competição às heroínas” (GUEIROS, 2016, p. 80).  

 “Uma das qualidades de Disney sempre foi equilibrar comédia com terror”, 

relata Kemp (2011, p. 147), dessa forma, a vilã se torna carismática e conquista o 

espectador, permitindo que a personagem possa ganhar, além do público, o 

mercado de produtos como brinquedos, moda, maquiagem, entre outros setores. 

Para a produção do editorial de moda denominado Vilãs, mas só no look, 

que é o objetivo principal desta pesquisa, buscou-se como fonte de inspiração cinco 
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antagonistas criadas por Walt Disney que já inspiraram a criação de roupas, 

acessórios, perfumes e até produtos de beleza devido às suas personalidades e 

visuais marcantes.  
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6. EDITORIAL DE MODA “VILÃS, MAS SÓ NO LOOK” 

 

 

Assim como os profissionais do cinema desenvolvem um estudo profundo na 

criação do universo que envolve cada personagem, como a vilã, por exemplo, o 

stylist de moda também precisa elaborar um enredo para que possa elaborar a 

combinação de roupas, acessórios e muitas vezes cenários que valorizem as peças 

a serem exibidas em cada editorial, contando assim uma história também. 

O presente estudo tem como objetivo a produção de um editorial de moda 

inspirado nas roupas de cinco vilãs de filmes de animação da Disney, são elas: 

Rainha Má, Rainha de Copas, Malévola, Cruella De Vil e Úrsula, fazendo assim, não 

uma fantasia caricata, mas buscando a essência dessas antagonistas de forma 

elegante, urbana e contemporânea, valorizando desta maneira os produtos exibidos 

no editorial de moda denominado Vilãs, mas só no look.  

Na Figura 4, uma prancha de referência criada com a finalidade de reunir as 

cinco personagens, que servirá de base para a construção do editorial, onde se 

busca elementos do design de moda como: cores, tecidos, design de superfícies 

têxteis e silhuetas que nortearão a busca de roupas e acessórios para comporem os 

looks. 
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Figura 4: Prancha de referência das personagens vilãs. 

Fonte: Da autora (2016). 
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6.1 RAINHA MÁ 

 

 

A Rainha Má, também conhecida como Madrasta Malvada, de Branca de 

Neve e os Sete Anões (1938), foi muitas vezes considerada como a mais bela e 

ameaçadora vilã da Disney. Obcecada por sua beleza, a todo o momento pergunta a 

seu Espelho Mágico quem é a mais bela do reino, ouvindo todas as vezes o seu 

próprio nome como resposta. Certa vez, surpresa ao ouvir que a mais bela era 

Branca de Neve, a Rainha Má, madrasta da jovem, decide se vingar da bela moça. 

Para isso, a vilã contrata um caçador para assassinar Branca de Neve, mas ele a 

deixa partir e a moça foge para uma floresta, na qual conhece sete anões que 

tornam-se seus amigos. A Rainha Má tem a capacidade de se transformar em uma 

senhora, e ao descobrir que a garota ainda estava viva, usa essa aparência como 

disfarce para oferecer uma maçã envenenada para Branca de Neve, que logo na 

primeira mordida cai em sono profundo. 

Muito bem maquiada, a vilã, que possui fortes características narcisistas, está 

sempre de sombra roxa nos olhos e batom vermelho nos lábios. A Rainha Má, 

Figura 5, usa um vestido cuja cor se confunde entre roxo e um tom de púrpura, uma 

capa preta de gola grande e branca, coroa dourada e um cinto que se assemelha a 

uma corda. Ela possui olhos verdes, mas seus cabelos ficam ocultos por baixo dos 

trajes.  

 

 
Figura 5: Rainha Má. 

Fonte: Disponível em: <http://a.dilcdn.com/bl/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/Villain-Spotlight-
Series-Evil-Queen-4.png>.   
Acesso em: 01 fev. 2016. 

http://a.dilcdn.com/bl/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/Villain-Spotlight-Series-Evil-Queen-4.png
http://a.dilcdn.com/bl/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/Villain-Spotlight-Series-Evil-Queen-4.png
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6.2 RAINHA DE COPAS 

 

 

Alice no País das Maravilhas (1951) conta a história de uma garota curiosa 

chamada Alice, que cansada da monotonia em sua vida, resolve seguir um coelho 

branco que passa por seu caminho. Ao acompanhá-lo, descobre o País das 

Maravilhas, onde conhece várias criaturas e seres extraordinários. 

A Rainha de Copas, Figura 6, é a rainha autoritária e cruel que comanda o 

País das Maravilhas. Em sua personalidade, a característica mais marcante é a 

aplicação da pena de decapitação diante de qualquer sinal de desrespeito de seus 

súditos.  

Em seu visual destaca-se a referência a corações, já que esse é o símbolo 

das cartas de copas no baralho, justificando seu nome, e este mesmo símbolo está 

presente no cetro que carrega. A vilã de cabelos negros usa-os sempre presos e 

adornados com uma coroa dourada. É importante destacar que em sua paleta de 

cores são ressaltados o preto, branco, vermelho e amarelo.  

 

 
Figura 6: Rainha de Copas.  

Fonte: Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-
pGPVicr3J_Y/TjbOvE2VkzI/AAAAAAAABmA/_rYOXUpcwj0/s1600/Queenofhearts1951.jpg >.  

Acesso em: 01 fev. 2016. 

 

 

6.3 MALÉVOLA 

 

 

Malévola é o nome da vilã de A Bela Adormecida (1959). Revoltada por ser 

a única do reino que não fora convidada para a cerimônia de batismo de Aurora, a 

http://4.bp.blogspot.com/-pGPVicr3J_Y/TjbOvE2VkzI/AAAAAAAABmA/_rYOXUpcwj0/s1600/Queenofhearts1951.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-pGPVicr3J_Y/TjbOvE2VkzI/AAAAAAAABmA/_rYOXUpcwj0/s1600/Queenofhearts1951.jpg
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recém-nascida filha do rei, a vilã a amaldiçoa para que a menina espetasse seu 

dedo na agulha de uma roca de fiar antes que pudesse completar dezesseis anos de 

idade e assim morresse. As três fadas convidadas, Fauna, Flora e Primavera tentam 

reverter o feitiço, e a última consegue fazer com que a princesa desperte do sono 

profundo caso receba um beijo de amor verdadeiro. Para proteger a garota, as fadas 

passam a cuidar de Aurora fora do castelo como se fossem suas mães, e mudam 

seu nome para Briar Rose para evitar suspeitas. 

A aparência de Malévola, Figura 7, é bem marcante: a vilã possui a pele 

esverdeada, olhos amarelos e longos chifres pretos. Seu rosto longo e fino é 

adornado com sombra roxa nos olhos e batom vermelho nos lábios. Ela usa um traje 

preto de forro roxo com mangas largas e gola muito alta. Suas unhas estão sempre 

pintadas com esmalte vermelho. 

 

 
Figura 7: Malévola.  

Fonte: Disponível em: <http://estantedasala.com/wp-content/uploads/2014/07/03.jpg>.  
Acesso em: 01 fev. 2016. 

 

 

6.4 CRUELLA DE VIL 

 

 

            Cruella De Vil, de 101 Dálmatas (1961), é uma estilista cruel e extravagante. 

Quando o casal de cães da raça dálmata de sua antiga amiga Anita acaba de ter 

filhotes, a vilã tenta comprá-los. Mas ao suspeitar que os planos de Cruella são criar 

casacos com as peles dos filhotes, Anita e seu companheiro Roger se negam a 

http://estantedasala.com/wp-content/uploads/2014/07/03.jpg
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vende-los. Contrariada, Cruella passa a contar com seus capangas para tentar 

sequestrar os filhotes. 

Seu nome, Cruella De Vil, Figura 8, em inglês faz referência a sua 

maldade: Cruel (cruel) e Devil (diabo). A vilã é representada como uma mulher muito 

magra e por isso seus ossos da face são bastante ressaltados. A metade esquerda 

de seu cabelo é branca e a direita preta. Essas cores estão sempre presentes em 

seu visual, destacando-se também alguns detalhes em vermelho, como no batom e 

nas luvas. Podemos notar dois itens azul turquesa: seu anel, usado por cima das 

luvas, e os brincos. 

 

  
Figura 8: Cruella De Vil.  

Fonte: Disponível em: <http://leblow.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/Cruella-De-Vil-676x1024.jpg>. 
Acesso em: 01 fev. 2016. 

 

  

6.5 ÚRSULA 

 

 

 A Pequena Sereia (1989), conta a história da jovem sereia Ariel, filha do Rei 

Tritão que governa uma cidade submersa chamada Atlântida. Ariel sempre cultivou 

um grande interesse pelos costumes dos humanos, apesar de nunca ter conhecido 

um deles. Certa vez, a sereia visitou a superfície da água e se encantou por um 

jovem príncipe, Eric, que avistara em uma embarcação.  
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Após um acidente com o navio, a sereia, cantando, resgata o rapaz 

desacordado. Ao voltar a si, o príncipe ainda não consegue focar seu olhar com 

facilidade e percebe apenas a bela voz de Ariel, que foge para o mar logo em 

seguida. O jovem, apesar de não lembrar do rosto de quem o salvou, fica encantado 

com a voz da moça e curioso para saber a quem ela pertencia. 

           Úrsula, Figura 9, é a principal antagonista da trama e nela é chamada de 

“bruxa do mar”. A vilã de pele levemente violeta e cabelos brancos é uma criatura do 

mar e se assemelha a um cefalópode, sendo essa uma classe de moluscos que, 

como o polvo, tem a cabeça rodeada de tentáculos. Dessa forma, Úrsula possui, 

além de dois braços de aparência humana, seis tentáculos no lugar das pernas.  

A vilã é uma figura plus size, nome dado pelos norte-americanos para 

modelos de roupas acima do padrão convencional usado nas lojas, seguindo a partir 

do tamanho 44 de manequim. A tradução da expressão é “tamanho maior”. Além 

disso, Úrsula usa um vestido preto tomara que caia e acessórios em formato de 

conchas. A vilã usa as unhas e lábios vermelhos e sombra azul nos olhos. 

Seu papel na trama é chantagear a protagonista, a sereia Ariel, propondo 

uma permuta: a vilã lhe daria, através de magia, as pernas humanas que a jovem 

sereia desejava, de forma que assim, ela pudesse se encontrar com o príncipe Eric. 

Em troca, a bruxa do mar ficaria com sua voz, enquanto a sereia permaneceria 

muda, incapaz de fazer com que Eric a reconhecesse. 

 

 
Figura 9: Úrsula.  

Fonte: Disponível em: <http://www.thehunchblog.com/wp-content/uploads/2011/09/ursula-little-
mermiad.jpg>. 

Acesso em: 01 fev. 2016. 
 

http://www.thehunchblog.com/wp-content/uploads/2011/09/ursula-little-mermiad.jpg
http://www.thehunchblog.com/wp-content/uploads/2011/09/ursula-little-mermiad.jpg
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6.6 ROUPAS, ACESSÓRIOS E BELEZA 

 

  

 Para a criação de um editorial é necessário que o stylist crie imagens de 

inspiração com os produtos que pretende usar, muitas vezes recorrendo à 

montagem de pranchas de referências ou inspiração para a compra, criação ou 

busca de produtos. Ou seja, roupas e acessórios equivalentes no mercado. Dessa 

forma o stylist e seus assistentes que o auxiliam nessa busca podem utilizar uma 

única referência, mesmo que busquem em mercados distintos. Esse será o ponto de 

partida para que se inicie a construção do editorial. 

 A seleção dos looks do editorial Vilãs, mas só no look foi direcionada para 

as estações primavera e verão nacionais. Por isso, destaca-se o uso de blusas 

cropped e saias leves e curtas. Apesar disso, alguns looks são complementados por 

peças escuras e mais pesadas como coletes, meias e botas que caracterizam o 

visual marcante das vilãs.  

Para criar um look jovem e atual inspirado na vilã Rainha Má (Figura 10), 

buscou-se seguir a paleta de cores original, destacando-se a presença de roxo, 

preto e branco. Foi escolhido um top cropped branco e uma gola preta que faz uma 

referência sutil à gola alta usada no visual original da vilã na animação. A saia 

escolhida é roxa e curta, deixando o look de acordo com o público-alvo desejado. O 

cinto marrom é uma referência ao cinto da vilã original, da mesma cor. Há também a 

referência à maçã oferecida pela Rainha Má à Branca de Neve – a fruta está 

presente nos brincos selecionados para esse visual. A coroa sugere a referência à 

realeza.  

O look da Rainha de Copas (Figura 11) também é bastante jovem e segue a 

paleta de cores original, dando destaque ao preto, branco e vermelho. A referência à 

realeza está no colar em forma de coroa, no cetro e na manga bufante do bolero 

vermelho usado por cima do top branco. A presença de corações é muito marcante, 

e se justifica pelo símbolo do baralho usado para copas. Ela está na estampa da 

saia, nos óculos escuros e nos brincos. A meia branca completa o visual. 

Seguindo a paleta de cores original, o look da Malévola (Figura 12) possui 

uma presença forte de roxo e preto. Foi escolhido um top cropped roxo com detalhes 

na gola que sugere a gola alta usada pela vilã de A Bela Adormecida. A mesma cor 

está na meia-calça escolhida que dá mais peso ao visual. Há também ao 
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companheiro corvo da vilã, que está na forma dos brincos. Os demais acessórios 

seguem a paleta de cores selecionada. 

Na prancha que contém o visual de Cruella (Figura 13) há uma forte presença 

das cores preto, branco e vermelho, assim como nos visuais usados pela vilã 

original. Existem várias referências aos dálmatas no look: o anel, o colete de pelos, o 

colar em formato de pata de cachorro e a estampa da saia, que imita o padrão de 

pintas presente nessa raça. O top e o cinto vermelho compõem o visual. 

O look inspirado na vilã Úrsula (Figura 14) respeita a paleta de cores original, 

dando destaque às cores preto e roxo. A presença do detalhe na barra da blusa 

(peplum) sugere uma silhueta curvilínea como a da vilã. As listras verticais na saia 

fazem referência aos tentáculos de Úrsula e os acessórios (colar, brincos e 

pulseiras) demonstram que o mar foi usado como inspiração.  

 A seguir, nas Figuras 10, 11, 12, 13 e 14 a proposta desenvolvida para cada 

look baseado nas vilãs escolhidas.  
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Figura 10: Prancha de inspiração de look – Rainha Má.  

Fonte: Da autora (2016). 
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Figura 11: Prancha de inspiração de look – Rainha de Copas.  

Fonte: Da autora (2016). 
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Figura 12: Prancha de inspiração de look – Malévola.  

Fonte: Da autora (2016). 
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Figura 13: Prancha de inspiração de look – Cruella De Vil.  

Fonte: Da autora (2016). 
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Figura 14: Prancha de inspiração de look – Úrsula.  

Fonte: Da autora (2016). 
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Assim como as roupas e acessórios, é de grande importância e 

fundamentação a beleza, que engloba cabelo, maquiagem e esmalte. Cada look do 

editorial deve ter uma referência específica de beleza. Este item complementa e 

valoriza o visual, sustentando as fotos. Para haver coerência, a beleza escolhida 

deve combinar com as roupas e acessórios, formando assim uma proposta 

harmoniosa. Pelo mesmo motivo, a escolha das modelos também deve ser bastante 

criteriosa, pois além de combinar com as roupas, acessórios e a beleza 

selecionados, a pessoa que veste cada look deve pertencer ou se identificar com o 

público-alvo do editorial. Dessa forma, o consumidor consegue se ver usando aquele 

visual com maior facilidade, alcançando desta maneira o objetivo do editorial, que é 

a venda do produto. 

 Na Figura 15, a prancha de referência de beleza que será usada no presente 

editorial.  
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Figura 15: Prancha de referência de beleza.  

Fonte: Da autora (2016). 
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7. PRODUTO FINAL 

7.0.1 Produto Final Rainha Má 

 

 
Figura 16: Look inspirado na personagem Rainha Má. 
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7.0.2 Produto Final Rainha Má – Detalhes 

 

 
Figura 17: Detalhes do look - Rainha Má. 
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7.0.3 Produto Final Rainha de Copas 

 

 
Figura 18: Look inspirado na personagem Rainha de Copas. 
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7.0.4 Produto Final Rainha de Copas – Detalhes 

 

 
Figura 19: Detalhes do look - Rainha de Copas. 
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7.0.5 Produto Final Malévola 

 

 
Figura 20: Look inspirado na personagem Malévola. 
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7.0.6 Produto Final Malévola – Detalhes 

 

 
Figura 21: Detalhes do look - Malévola. 
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7.0.7 Produto Final Cruella De Vil 

 

 
Figura 22: Look inspirado na personagem Cruella De Vil. 
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7.0.8 Produto Final Cruella De Vil – Detalhes 

 

 
Figura 23: Detalhes do look - Cruella De Vil. 
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7.0.9 Produto Final Úrsula 

 

 
Figura 24: Look inspirado na personagem Úrsula. 
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7.0.10 Produto Final Úrsula – Detalhes 

 

 
Figura 25: Detalhes do look - Úrsula. 
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7.2 FICHA TÉCNICA 
 

 

Conceito, direção e produção geral: Bárbara Salimena. 

 

Styling e produção de moda: Bárbara Salimena. 

 

Orientação: Luiz Fernando Ribeiro. 

 

Assistente de produção: Thalita Mazzoni. 

 

Fotografia: Cassio Tassi. 

 

Modelos: Letícia Tomaz, Patrícia Vidal, Emanuele Alfano, Fabrícia Domingues e 

Gabriele Zaquine. 

 

Cabelos: Juliana Salimena. 

 

Maquiagem: Mickaela Pereira. 

 

Equipe de apoio: Heloiza Ribeiro e Maria Rita Vasconcelos. 

 

Agradecimentos: Universidade Federal de Juiz de Fora e Instituto de Artes e Design. 
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7.3 NARRATIVA DO EDITORIAL 

 

 

Para fotografar o look da vilã Rainha Má (Figuras 16 e 26), seguiu-se a paleta 

de cores original, assim como a prancha de referência. A modelo veste um top 

cropped branco com detalhes na gola, fazendo assim referência à gola alta usada no 

visual original da vilã na animação, que por isso substituiu a gola preta sugerida 

anteriormente na prancha. Foram mantidos itens importantes como o cinto marrom, 

a coroa e a saia roxa. Também foi mantida a referência à maçã: a fruta está 

presente nos brincos usados pela modelo, além do símbolo no celular usado por ela. 

A ideia de tirar fotos de si mesma (selfies) traduz narcisismo da vilã para os tempos 

atuais.  

O look da Rainha de Copas (Figuras 18 e 19) também segue a paleta de 

cores original, assim como a forte presença de corações. Ela está na bolsa, na 

estampa da saia, nos óculos escuros e no colar. No corpo da modelo notou-se que o 

uso da meia sugerida na prancha não funcionou tão bem, por isso esse item foi 

descartado para a execução das fotos. Assim como a vilã do filme, a modelo faz 

sinal com os dedos para cortarem a cabeça de algum súdito. 

O look inspirado na vilã Malévola (Figuras 20 e 21) segue respeitando as 

cores sugeridas na prancha. A modelo usa um top cropped roxo com detalhes na 

gola que sugere a gola alta usada pela antagonista. Há também referências aos 

chifres da vilã no formato dos brincos, nas pulseiras com formas pontudas e também 

no penteado usado pela modelo. Para demonstrar o grande poder que Malévola 

possui no filme, a modelo abusa de poses com uma atitude mais Rock n’ Roll, que 

conversam com o cenário. 

No look da vilã Cruella (Figuras 22 e 23), além da típica paleta de cores usada 

pela personagem, estão as várias referências aos dálmatas sugeridas na prancha de 

inspiração: o colete de pelos, o colar em formato de pata de cachorro e a estampa 

da saia, que imita o padrão de pintas presente nessa raça. Foram exploradas poses 

e expressões de desdém e superioridade, marcantes na personalidade de Cruella. 

O look inspirado na vilã Úrsula (Figuras 24 e 25) também respeita a paleta de 

cores original, assim como a blusa com peplum e a saia listrada que sugere os 

tentáculos da bruxa-do-mar propostos na prancha. Os acessórios (colar e prendedor 
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de cabelo) tem o formato de estrelas do mar. A trança conhecida como rabo de 

peixe também é intencional. A modelo explora poses que valorizem os movimentos 

das mãos e sorrisos, características marcantes da vilã. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para a produção do editorial Vilãs, mas só no look, inicialmente foi 

necessária uma pesquisa sobre cada vilã escolhida para definir a paleta de cores de 

cada look, assim como itens de referência para cada personagem. É dessa pesquisa 

que surgiram as cinco pranchas de referência para cada look, traduzindo as 

referências em visuais atuais que poderiam ser usados e desejados pelo público-

alvo.  

As pranchas dos looks definiram também as pranchas de beleza, de modo 

que cada maquiagem, cabelo e esmalte harmonizasse com as roupas de cada 

visual. 

Aproximadamente dois meses antes da realização das fotos, iniciou-se uma 

busca pelas roupas e acessórios equivalentes aos presentes nas pranchas. Alguns 

itens foram comprados, outros emprestados e outros ainda, criados especialmente 

para o editorial. Como já era esperado, houve certa dificuldade para que alguns itens 

fossem encontrados no mercado iguais ou mesmo parecidos com a base de 

referência. Isso foi o que aconteceu com a maioria das saias, já que a falta de 

tecidos com os padrões necessários fez com que fosse preciso produzir as 

estampas em computador ou cria-las manualmente. É devido a essa dificuldade que 

o início da busca deve se dar com bastante antecedência ao dia da realização das 

fotos. 

Em paralelo à busca das roupas e acessórios, acontecia a definição do local 

que seriam as fotos e quem seriam o/a fotógrafo (a), modelos, maquiador (a) e 

cabeleireiro (a). Assim que todos esses itens estão definidos e todas as peças de 

roupas e acessórios estão prontos e organizados, é preciso marcar a data da 

realização das fotos, e se necessário, calcular o horário aproximado de reserva do 

local. 

No dia das fotos, é necessário confirmar a presença de cada membro da 

equipe. Quem produz o editorial deve ter o controle de como e quando cada um 

comparecerá ao local combinado. Ele também deve pensar no bem estar da equipe. 

A pessoa que faz a maquiagem, por exemplo, precisa de iluminação e espaço para 

realizar seu trabalho. Deve-se pensar também na ventilação do local e na hidratação 
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dos membros da equipe, principalmente se a produção das fotos for demorada e/ou 

em uma estação mais quente. Esse é o caso do editorial Vilãs, mas só no look, 

que foi realizado em fevereiro, no verão. Por isso foi necessário fornecer, além de 

assentos, comida, água e suco para a equipe. 

Cada uma das cinco vilãs foi representada por uma modelo diferente. Elas 

foram fotografadas individualmente, em grupo, com e sem itens no cenário. É 

necessário que o stylist esteja sempre atento para que um acessório não esteja 

oculto na pose da modelo, um cinto ou cabelo não fique fora do lugar, uma roupa 

não apareça dobrada ou amassada na fotografia. Junto com o olhar e opinião do 

fotógrafo, o stylist, quando necessário, também deve sugerir poses e adequá-las de 

acordo com o cenário. É preciso que haja flexibilidade para aderir a mudanças de 

última hora e considerar ideias pertinentes vindas de outros membros da equipe 

durante as fotos. É apropriado que cada um procure manter o ambiente agradável, 

para que todos se sintam entrosados e à vontade, não deixando com que 

imprevistos abalem a equipe. 

A realização das fotos do editorial “Vilãs, mas só no look” aconteceu sem 

grandes dificuldades, e funcionou muito bem devido à organização, dedicação e 

profissionalismo da equipe envolvida. 

 A fase final consiste em observar, escolher e modificar no computador as 

fotos que serão mostradas na revista. Vale lembrar que o objetivo de um editorial de 

moda em uma mídia impressa é vender os produtos exibidos. É por essa razão que 

as melhores fotos de cada look foram selecionadas e editadas respeitando a 

necessidade de mostrar ao consumidor cada peça de roupa e acessório. Foram 

escolhidas duas fotografias de cada modelo, sendo uma de corpo inteiro e uma mais 

próxima, valorizando detalhes como brincos, maquiagem e acessórios de cabeça.  
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