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RESUMO 

 

Esta dissertação propõe uma reflexão sobre aspectos simbólicos e materiais do consumo 
de moda masculina nas sociedades contemporâneas. Investiga um possível paralelismo 

conceitual entre os dândis oitocentistas e os chamados dândis contemporâneos a partir da 

relação entre a difusão de ideais estéticos no chamado “projeto da Modernidade” no século XIX 

e o fenômeno da estetização da vida masculina nas sociedades capitalistas do Novo Milênio, 

também chamadas “sociedades de consumo”. A pesquisa apresenta uma etnografia de 

consumidores masculinos da grife Hugo Boss em uma loja do shopping Village Mall (RJ), 

investigando a criação de (segundo a teoria de Bourdieu) "códigos" para "apropriação" dos bens 

de consumo, buscando evidências práticas/discursivas de uma reedição do dandismo e da 

flânerie contextualizados em suas campanhas. Ao estudarmos a relação entre uma vivência 

estética permeada pelo consumo de moda e um sistema socioeconômico vigente, observamos 

que tal relação não se explica pelo raciocínio simplista de uma lógica “opressor/oprimido”: é 

necessário relativizar as questões de autonomia entre os agentes do consumo privilegiando uma 

relação triádica entre três aspectos intrínsecos desse fenômeno: o estético, o material e o 

discursivo. 

 

 

 

Palavras-chave: moda masculina; antropologia do consumo; cultura material; dandismo; 

modernidade; estetização da vida; Hugo Boss. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation proposes a reflection on symbolic and material aspects of the 

consumption of masculine fashion in contemporary societies. It investigates a possible 

conceptual parallelism between the eighteenth-century dandies and the so-called contemporary 

dandies, based on the relation between the diffusion of aesthetic ideals in the so-called "project 

of Modernity" in the nineteenth century and the phenomenon of the aesthetization of masculine 

life in the New Millennium capitalist societies, called "consumer societies". The research 

presents an ethnography of male consumers of the Hugo Boss brand in a shopping mall in the 

Village Mall (RJ), investigating the creation of (according to Bourdieu's theory) "codes" for 

"appropriation" of consumer goods, discursive works of a reprint of dandyism and flânerie 

contextualized in their campaigns. When we study the relationship between an aesthetic 
experience permeated by fashion consumption and a prevailing socioeconomic system, we 

observe that this relationship can not be explained by the simplistic reasoning of an "oppressor 

/ oppressed" logic: it is necessary to relativize the autonomy issues among the agents of 

consumption privileging a triadic relationship between three intrinsic aspects of this 

phenomenon: the aesthetic, the material and the discursive. 

 

 

 

Keywords: masculine fashion; anthropology of consumption; material culture; 

dandyism; modernity; aestheticization of life; Hugo Boss. 
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Porque quem diz 'homem', na civilização, diz 'homem vestido'. O homem que sai nu das mãos 
da natureza é inacabado para a ordem das coisas em que vivemos. É o alfaiate que é chamado a 
completá-lo.   

Honoré de Balzac, Tratados da Vida Moderna 

 

 

O interesse em refletir sobre consumo de moda masculina surgiu em 1994, durante a 

graduação em Comunicação Social (FACHA-RJ), quando debrucei-me em uma análise 

específica de imagens e textos de catálogos de moda e de revistas de estilo destinados ao público 

masculino para a elaboração da monografia Eros e Narciso na Publicidade Masculina, cuja 

proposta era discorrer sobre os usos da imagem do homem em cartazes e anúncios publicitários. 

Naturalmente, algumas questões emergiram sem que pudessem ser contempladas na 

dimensão de um trabalho de graduação. Algumas dessas inquietações refletiram-se na Pós-

Graduação em Marketing (MBA/ESPM-RJ) concluída em 2006, cujo TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso) foi um estudo de caso da marca de moda brasileira Sandpiper. Nesse 

estudo, percebi um dado relevante nas pesquisas de comportamento do homem brasileiro desde 

as décadas de 80 e 90, ganhando vulto na virada do milênio: um grande aumento do interesse 

masculino em artigos de moda e estilo, com a "onda" dos chamados metrossexuais1. Reflexo 

de uma tendência que se configurava no mercado internacional, portanto em caráter global. 

A partir dessa experiência, o que até então configurava-se como pesquisa tornou-se um 

work in progress. Passei a frequentar Fashion Weeks e a fazer estudos em pontos de venda, 
além de ampliar meu acervo de catálogos, revistas e livros sobre o assunto, adquiridos no Brasil 

e em viagens ao exterior. Observações de campo e coleta de catálogos em metrópoles 

consideradas "capitais da moda mundial" (Londres, Paris, Berlim, Nova Iorque, Milão, Roma, 

																																																	
1 O termo "metrossexual" foi cunhado pelo jornalista e crítico cultural britânico Mark Simpson, no artigo "Here 
Come the Mirror Men", publicado no jornal Independent em novembro de 1994. O léxico é uma junção de 
"metropolitano" e "heterossexual" para designar jovens homens urbanos interessados em moda, estética e cuidados 
pessoais. Ao referir-se a esses novos dândis com uma terminologia que os caracterize como “heterossexuais”, o 
léxico parece denotar que a reinvenção do masculino atinge sobretudo a generalidade dos homens, considerando-
se que os interesses estéticos até então eram melhor aceitos somente nos grupos caraterizados como gays. 
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Madri, Barcelona) ajudaram a perceber dados importantes sobre o comportamento do 

consumidor de moda masculina. Participei, ainda, dos cursos de especialização Mercado do 

Luxo (ESPM-RJ/2014) e Construção de Marcas de Moda (idem). Tais conhecimentos 

redundaram em experiências profissionais na área de consultoria de estilo, e também na 

proposição de um curso - Marketing Aplicado para o Consumo de Moda Masculina2 - e de uma 

palestra - Consumo de Moda Masculina: Um Novo Homem, Um Novo Mercado, Um Novo 
Olhar -, ambos para a ESPM-RJ. A partir desse momento, minha pesquisa adquiriu foco 

essencialmente no consumo de moda masculina para públicos de classe A e de grandes marcas 

do mercado de luxo3. Era o recorte que, lá e cá, passou a nortear meu trabalho, hoje também 

presente nesta pesquisa, já com identificação de uma marca – a alemã Hugo Boss - a ser 

estudada. 

Não considero - por razões evidentes -  que as práticas e os hábitos de elegância no 

vestir estejam relacionados tão somente às classes abastadas. Pude observar, em estudos de 

campo variados, que, mesmo em classes menos privilegiadas, há inúmeras manifestações de 

agentes "estetas" produzindo e consumindo estilo. No entanto, tomei por referência a percepção 

de Pierre Bourdieu, na introdução de sua obra A Distinção - Crítica Social do Julgamento 

(2007), de que os bens culturais possuem uma economia própria, baseada em uma lógica 

específica que visa "produzir" consumidores e estabelecer maneiras de apropriação desses bens. 

Ao afirmar que "a observação científica mostra que as necessidades culturais são o produto da 

educação" (2007, p.9), Bourdieu menciona códigos criados para esse consumo e uma hierarquia 

social que, por dominar esses códigos de apropriação dos bens, acaba criando "marcadores 
privilegiados da classe" (idem). Uma tendência histórica que ocorre desde quando a aristocracia 

e a nobreza tinham seus estilos - a princípio, exclusivos e distintivos - "copiados" por classes 

menos nobres, como também discorreram Norbert Elias em A Sociedade de Corte (2001) e 

Gilda Mello e Souza em O Espírito das Roupas (1987). No caso da moda, esse fato explica a 

força das marcas de luxo, em escala top down, com a moda das classes privilegiadas 

influenciando as menos abastadas – seja para reprodução (em versões fast fashion, a preços 

																																																	
2 Programa do curso disponível no link 
<http://www2.espm.br/sites/default/files/pagina/marketing_para_o_consumo_de_moda_masculina_1.pdf>. 
Acesso em 08 de Jun.2018.  

3 Mais do que mera força de expressão, o termo "Mercado do Luxo" tem caráter designativo, de fato. Segundo 
Elyette Roux, "O consumo de produtos de luxo passou por um desenvolvimento internacional extraordinário nos 
anos 80, e o luxo foi plenamente reconhecido como setor econômico e industrial desde o fim dessa década, com a 
constituição e o desenvolvimento de grandes grupos em torno de uma carteira diversificada de marcas de luxo" 
(LIPOVETSKY&ROUX, 2003, p.89). Trata-se, portanto, de uma categoria nativa. 
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mais acessíveis, ou na "pirataria" das ruas) ou mesmo para refutação (exemplo da antimoda4 ou 

de estéticas underground, como a moda ligada aos movimentos punk e hip hop, por exemplo). 

Assim, concentrei minhas observações nas grifes de luxo por considerar que nelas estão os 

"discursos de moda" que, embora buscando um caráter distintivo, acabam gerando tendências 

de uso e influenciando consumidores de outros estratos sociais.  

Passei a me dedicar especificamente a trabalhos de observação participante em lojas 
situadas no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro. 

A meta de avançar com as pesquisas em nível de mestrado ganhou força. Ao cursar, 

como aluno ouvinte, em 2016, a disciplina Decadência com Elegância - À Procura dos Dândis 

(Prof. Dr. Denílson Lopes / Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena/ECO/UFRJ), 

mergulhei em textos de autores diversos revisitando o arquétipo dos dândis literários do período 

oitocentista para refletir sobre signos da vaidade e da elegância masculinas em épocas 

posteriores - autores como Georg Simmel (2008), Walter Benjamin (1994), João do Rio (1995), 

Gilda de Mello e Souza (1987), Roland Barthes (2006), Giorgio Agamben (2007), Elizabeth 

Amann (2015), para citar alguns.  

E por que esses autores trabalharam seus textos e reflexões com essa associação 

aparentemente anacrônica? Por observarem, em suas análises, o consumo de bens e a 

representação estética do dandismo ligados a um projeto maior - a Modernidade5, com seus 

efeitos de transformações socioeconômicas e com o industrialismo alterando a vida e as 

identidades de determinados indivíduos nas grandes metrópoles. Fenômenos que não se 

encerraram no período oitocentista; pelo contrário: até hoje permeiam ideais de construção da 
elegância e da vaidade masculinas. Acompanhando as proposições teóricas e metodológicas do 

curso, passei a também refletir sobre esse personagem e sobre como ele poderia se relacionar 

com as questões referentes aos metrossexuais do novo milênio (muitas vezes chamados, 

inclusive, de neodândis ou dândis contemporâneos).  

																																																	
4 O termo "antimoda" designa todo tipo de reação que se contrapõe à indústria da moda e a seus padrões de estilo 
e consumo, considerados impositivos, podendo ser uma ação engajada de grupos, "tribos urbanas" ou mesmo 
individual. O antropólogo Ted Polhemus aborda o tema em sua obra Fashion & Anti-fashion: Exploring 
Adornment and Dress from an Anthropological Perspective (2011). 
 
5 Dada a pluralidade do conceito de Modernidade, adotaremos aqui a visão conceitual de ruptura ideológica com 
o passado e com a tradição segundo o contexto proposto por Baudelaire. Ao evocar as pinturas de Constantin Guys 
refletindo novos hábitos estéticos e culturais advindos da revolução industrial e do capitalismo, Baudelaire cunha 
o termo como um agente que transforma a cidade em um "grande deserto de homens" (2010,p.35), no qual a vida 
burguesa é reconstruída numa relação indistinta entre os ideais individuais e a reconfiguração da ordem citadina.  
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Além de a referência ao dandismo surgir como "bússola" para esclarecer minha pesquisa 

sobre construtos de elegância masculina contemporânea, outra experiência teve fundamental 

relevância para definir minha problemática de pesquisa. Já como mestrando na FGV, cursei, 

como aluno externo, a disciplina Antropologia do Consumo (Prof. Dra. Laura Graziela Gomes 

/ Programa de Pós-Graduação em Antropologia/UFF), cujo foco do curso era analisar, conforme 

sua ementa, "as transformações ocorridas nas chamadas 'sociedades de consumo' no contexto 
das sociedades pós-industriais (...) a partir da hegemonia do capitalismo financeiro (...) no 

contexto do neoliberalismo"6.  

As leituras desse curso levaram-me a refletir sobre uma visão do sistema capitalista 

como um agente ideológico, interagindo de forma decisiva nas relações sociais de consumo.  É 

sabido que o termo "ideologia" pode adquirir os mais variados sentidos dentro dos estudos das 

ciências sociais. Georg Simmel, em sua obra "A Metrópole e a Vida Mental", aborda a 

incidência de aspectos da modernidade e da vida urbana atuando na vida do homem como 

"forças externas" (SIMMEL, 1973, p.13) que transformam seu comportamento e sua forma de 

pensar. Autores como David Harvey (2008) e Luc Boltanski (2009) também imputam o 

neoliberalismo e o capitalismo como sistemas que (re)condicionam modos de agir e de pensar 

nas sociedades. É sob esse ângulo de interferência que adotaremos o uso do termo "ideologia" 

nesta pesquisa. 

 Se, na Modernidade de Baudelaire em O Pintor da Vida Moderna (2001), as mudanças 

da vida citadina influenciaram em uma reação/surgimento dos dândis, na Contemporaneidade 

do  "Capitalismo Artista" - segundo Lipovetsky e Serroy em A Estetização do Mundo (2015) - 
surge uma estetização da vida (na qual inclui-se o universo masculino, também) que projeta 

ideais, os quais poderiam oferecer, como uma de suas consequências, o surgimento desses 

personagens a quem se pode considerar os "dândis contemporâneos"7. Lipovestky e Serroy 

afirmam que "O consumo estético é filho do capitalismo artista" (p.327). Pretende-se identificar 

esses ideais no discurso das campanhas que divulgam as coleções. 

 Com base nessas leituras, veio a mim a seguinte pergunta-problema ante meu objeto de 

pesquisa: considerando-se a relação entre o chamado "projeto de Modernidade" e os dândis 

oitocentistas, que relação poderia ser traçada entre os "dândis contemporâneos" e o sistema 

capitalista/global do Novo Milênio? Seria possível traçar uma analogia entre ambos os 

																																																	
6 Excertos do programa da disciplina. 
7 O termo dândis contemporâneos é usado por Diane Crane (2006, p.382) para falar de uma categoria de uma 
tipologia de vestuário masculino à qual a autora intitula como “apropriação sofisticada” (2006, p.381), ligada a 
uma forma mais excêntrica e rebuscada de se vestir. Em nossa pesquisa, é a essa referência de homens elegantes, 
preocupados não apenas com informação de moda, mas com uma vida estetizada, que pretendemos nos valer para 
uso do termo. 
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fenômenos para uma interpretação contextualizada do atual momento de estetização do 

masculino através do consumo de moda? 

Embora dentro do campo específico da moda e de seus usos - um tema muitas vezes 

considerado frívolo ou de pouca profundidade -, este trabalho dispõe-se a oferecer importantes 

reflexões sobre como as lógicas de consumo podem se relacionar com sistemas políticos e 

econômicos, configurando padrões de status e mesmo de identidades sociais dentro do cenário 
contemporâneo. 

Neste trabalho, o emprego do termo “etnografia” - originário em sentido mais restrito 

ao campo da antropologia social - considera uma contextualização mais ampla de seus limites, 

conforme proposição de Bruno Latour e Steve Woolgar no capítulo “A etnografia das ciências" 

do livro “A Vida de Laboratório – A Produção dos Fatos Científicos". Na obra, os autores 

afirmam que 

Centenas de etnólogos visitaram todas as tribos imagináveis, penetraram florestas 
profundas, repertoriaram os costumes mais exóticos, fotografaram e documentaram as 
relações familiares ou os cultos mais complexos. E, no entanto, nossa indústria, nossa 
técnica, nossa ciência, nossa administração permanecem bem pouco estudadas” 
(LATOUR; WOOLGAR: 1997, p.18) 

 

Latour irá reiterar esse potencial da etnografia a registros mais diversificados no 

segundo capítulo de outra obra, "Jamais Fomos Modernos", onde defende que 

 

"(...) é tarefa da antropologia falar ao mesmo tempo sobre todos os quadrantes. Na 
verdade, como já disse, qualquer etnólogo é capaz de escrever, na mesma monografia, 
a definição das forças presentes, a repartição dos poderes entre humanos, deuses e não-
humanos, os procedimentos de consensualização, os laços entre a religião e os poderes, 
os ancestrais, a cosmologia, o direito à propriedade e as taxonomias das plantas e 
vegetais” (LATOUR: 1994, p.20). 

 

 Considera-se, portanto, adotando o mesmo pressuposto desses autores, que as pesquisas 

deste trabalho no campo da antropologia do consumo - realizadas com entrevistas, coleta de 

material, observação participante e diários de bordo nas lojas Hugo Boss e em outros ambientes 

relativos ao objeto deste estudo -, ao constituírem um registro descritivo da cultura material de 

um determinado grupo (neste caso, o de consumidores de moda masculina de classes A e B), 

podem ser compreendidas efetivamente como uma etnografia. 
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Mais dois meses se passaram antes que Des Esseintes pudesse engolfar-se no silencioso 
repouso de sua casa de Fontenay; toda sorte de compras obrigava-o a deambular ainda 
por Paris, a percorrer a cidade de uma à outra ponta [...]. 

Joris-Karl Huysman, Às Avessas 

 

 

Um dos aspectos mais curiosos da relação entre os seres sociais e as práticas de consumo 

é o paralelismo recorrente entre o "uso" e o "repúdio". Se, por um lado, as práticas de consumo 

e suas variáveis - e consideremos aqui, por extensão, toda forma de consumo que seja tanto 
simbólica (distintiva, religiosa, ornamental, tecnológica etc) quanto de subsistência 

(alimentação, moradia, medicação, profilaxia etc) - fizeram parte de todas as sociedades até 

então estudadas e registradas, por outro a simples menção do termo "consumo" ainda sugere à 

imensa maioria a versão maldizente do "consumismo", epíteto do repúdio, normalmente 

associado a sistemas de poder hegemônico ou a discursos coercitivos. A autonomia ou agência 

do consumidor propriamente dito costuma ser preterida, ou minimamente relativizada, ante as 

leituras que dele retiram o protagonismo, fazendo de quem consome mais uma vítima do que 

um agente, salvo exceções. 

É vasta a reflexão acerca dos fenômenos das chamadas sociedades de consumo8 em 

abordagens que, sob diferentes pontos de vista, procuram elaborar teorias a partir de 

interpretações distintas. Lívia Barbosa (2004:10) vai mencionar autores como Fredric Jameson, 

Zygmunt Bauman, Jean Baudrillard (teóricos da pós-modernidade) e outros como Don Slater, 

Daniel Miller, Grant McCracken, Colin Campbell, Pierre Bourdieu e Mary Douglas (teóricos 

																																																	
8 O termo “Sociedade do Consumo”, embora aqui referido na esfera comum da grande maioria dos teóricos que o 
concebem dentro de um contexto social fortalecido por eventos como a revolução industrial e o advento capitalista 
das sociedades ocidentais (também ditas “pós-modernas”) a partir do final do século XIX, sugere, no contexto 
desta pesquisa, reflexões de autores como Lívia Barbosa (2004), que defende um entendimento em escopo mais 
amplo do uso desse e de outros termos como “cultura de consumo”, “sociedade de consumidores”, “consumismo” 
etc.  
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da cultura material) como uma espécie de campo divisório das formas de compreensão das 

práticas de consumo, atribuindo a essa diferença teleológica um possível caminho para se 

maldizer ou não tal fenômeno.  

 

O CARÁTER MALDITO DO CONSUMO 

 

Como já se disse, consumir e maldizer o consumo parecem, numa mesma instância, 

práticas coexistentes. O aspecto funcional ou pragmático de qualquer forma de consumo parece 

sempre preterido em função da leitura imediata da frivolidade ou do desperdício atribuídos ao 

ato praticado. Via de regra, o consumo é sempre visto como sinonímia de ato supérfluo, vulgar 

ou decorrente de imposições externas a quem o pratica. É deduzido como perda de autonomia 

e ato de baixo teor moral. 

Sobre a questão da perda de autonomia, muitas vezes atribuída a outro fenômeno – o da 

sociedade de massas, onde a propaganda e a comunicação massiva supostamente oprimem e 

determinam padrões de consumo -, é relevante considerar a menção de Lívia Barbosa (2004) 

ao ponto de vista de Colin Campbell acerca do estudo sobre a verdadeira influência do 

marketing e da propaganda na indução à compra. Lívia vai lembrar que pesquisas aplicadas 

evidenciam um reduzido percentual de compras relacionado à propaganda, além de um alto 

percentual de pessoas afirmando não acreditar no que os anúncios dizem. Municiada por esses 

argumentos concretos de pesquisas, a antropóloga professa uma necessária e pragmática 

reflexão quanto à argumentação sobre a autonomia do sujeito nas relações de consumo: 

 

(...) neste caso, quem está sendo manipulado? Devo, por uma defesa intransigente de 
uma perspectiva teórica, continuar ignorando o que as pessoas dizem a respeito de seus 
próprios hábitos, valores e concepções? Devo ignorar, também, que as pessoas 
manipulam ativa e simbolicamente os produtos e serviços que adquirem a partir de seus 
próprios desejos? Ou devo arrogantemente afirmar que elas não sabem que estão sendo 
enganadas, porque não possuem a informação que eu, intelectual, possuo? (BARBOSA: 
2004, p.54) 

 

No capítulo “A escuridão e as luzes” do livro O Paraíso do Consumo: Émile Zola, a 

Magia e os Grandes Magazines (ROCHA; FRID; CORBO, 2016), os autores apresentam  um 

abrangente relato sobre a consolidação do fenômeno do consumo desde o advento da estratégia 

política de Elizabeth I, que fomentou um sistema de moda pautado pelo dispêndio e pelo 
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consumo conspícuo da aristocracia, até a consolidação propriamente dita desse fenômeno nas 

sociedades contemporâneas, discorrendo uma ampla revisão dos campos teóricos que 

abordaram o assunto. Em seu intuito de investigar, a partir do romance “Au Bonheur des 

Dames", de Émile Zola, a emergência das lojas de  departamentos e seus impactos sobre a vida 

social e a expansão dos sistemas de consumo, os autores evidenciam sua crítica ao fato de que 

“o consumo, por muito tempo, foi relegado a segundo plano por historiadores, economistas, 
sociólogos, antropólogos e cientistas políticos” (ROCHA; FRID; CORBO, 2016: p.14), 

apontando para o aspecto contraditório de que “Se, por um lado, nos autonomeamos ‘sociedade 

de consumo’, por outro, um silêncio paradoxal se impôs sobre a discussão daquilo mesmo que 

nos nomeia” (idem).  

Ainda imbuídos desse espírito crítico, os autores argumentam acerca das dificuldades 

sobre um pensamento mais aplicado e menos errático sobre o tema, expondo dois obstáculos 

possíveis: 

Dois impasses, ao menos, parecem ter dificultado a reflexão sobre o consumo. Um deles 
é o peso das certezas de senso comum. Ocasiões e atividades de consumo são uma 
banalidade em nosso cotidiano, dando a sensação de que possuímos sobre ele um saber 
quase que  “natural”. Logo, todos se sentem aptos a fazer julgamentos e críticas, opinar 
ou  justificar, expor, enfim, suas "verdades”. (...) Outro impasse significativo é a 
evidente diferença ideológica entre produção e consumo, que, entre outras coisas, define 
pesadas distinções na classificação de pessoas e grupos. Há uma  superioridade moral 
da produção e de todas as questões a ela relativas – empresa, profissão, trabalho – 
quando comparadas ao consumo e às suas questões – gostos, marcas, compras. Como 
na  fábula da cigarra e da formiga, a produção parece oferecer um verdadeiro sentido à 
vida. Enquanto isso, na outra ponta, o consumo é visto como fútil,  superficial, falso e 
impulsivo; no limite, vício ou  doença que precisa de cura. (ROCHA; FRID; CORBO 
2016: pp.14,16) 

 

A questão da valoração diferenciada entre o consumo sob a ótica de quem o produz e de 

quem o desfruta parece reificar uma leitura comportamental restrita do fenômeno.  

FONTENELLE (2017), ao postular sobre o lugar do consumo na sociedade contemporânea 
transcendendo aspectos de produção, gestão e comportamento do consumidor, numa relação 

mais direta com aquilo que considera uma evidente construção de uma “cultura do consumo”, 

destaca a necessidade de um aprofundamento sobre algumas questões intrínsecas comumente 

ignoradas: 

Claro está que, para ser historicamente constituído, o consumidor foi produto de uma 
nova mentalidade que estava também em formação. Para entender como isso tudo 
ocorreu, é preciso resgatar a “pré-história” da cultura do consumo, ou seja, alguns 
acontecimentos que puderam formar o palco a partir do qual essa cultura e seu 
personagem principal puderam emergir (FONTENELLE: 2017, p.19)  
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A importância de se buscar uma nova perspectiva teleológica para os estudos sobre o 

consumo leva a um caminho além de uma proposição historiográfica do avanço desse fenômeno 

em trajetória progressiva. Antes, sugere um olhar investigativo despido de ‘pré-conceitos‘ para 

essa recorrente "leitura maldizente" do ato de consumir. Um leitura frequente que parece 

amparada em outra recorrência: a necessidade de “reprovação moral” da incidência do ato.  

 

CONSUMO E VALOR MORAL 

 

  A compreensão do sentido “moral” que permeia a relação entre pessoas e coisas nas 

práticas de consumo pode ser percebida na referência de Featherstone (1995) ao enfático 

sistema de classificações das mercadorias proposto por Douglas e Isherwood (1980), no qual o 

consumo físico está apenas parcialmente relacionado à fruição dos bens, uma vez que inúmeros 

elementos simbólicos envolvem o fenômeno, por meio dos quais ocorrem demarcações de 

fronteiras nas relações sociais (FEATHERSTONE; 1985, pp.36,37). 

Esse sentido moral para determinados campos do estudo das ciências sociais aparece, 

para Maffesoli, como constituinte de um atraso causado por um “moralismo intelectual”, como 

se pode ver em suas próprias palavras: 

É sempre com atraso que o amplamente vivido torna-se objeto de análises ou até de 
observações da parte dos que fazem profissão de teorizar sobre a vida social. (...) Trata-
se de um fato latente e constante, observável em muitos domínios. A literatura, a pintura, 
a música provam isso, vendo suas inovações negadas ou desacreditadas antes de serem 
toleradas, depois aceitas, enfim canonizadas. Acontece o mesmo, a fortiori, no que diz 
respeito à dinâmica profunda de uma dada época. Por curiosa defasagem, é sempre no 
contratempo que a compreendemos. (MAFFESOLI: 1996, p.45) 

 

Atribuir um valor moral a uma prática social – neste caso, a prática do consumo – é uma 

construção que muitas vezes busca afirmar-se por meio de argumentos associados a outros 

campos do pensamento, para, valendo-se dessas associações, corroborar tal proposição. Como 

pudemos observar no texto supracitado de Lívia Barbosa, a busca de uma justificativa para 

fortalecer o juízo condenatório e revesti-lo de um “traje de verdade” sugere uma pretensa 

“superioridade intelectual” da parte daqueles que promovem essa valoração moral e seu 

consequente juízo classificatório. Tomemos, a seguir, uma confrontação teórica de duas dessas 

abordagens associadas a campos teóricos já existentes, no sentido de fundamentar os juízos 

morais e dar a eles consistência.   
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CONSUMO E SUPERFICIALIDADE 

 

 Além do pressuposto moral que considera o consumo uma prática de grau inferior, há 

uma interessante questão a ser considerada nas abordagens sobre o tema – e, em particular, nas 

futuras proposições discursivas deste trabalho em andamento. Ela diz respeito não somente ao 

ato de consumir, mas especificamente à natureza dos bens consumidos – quanto à sua 
tangibilidade ou intangibilidade. 

 Daniel Miller (2013) vai recorrer à moda e ao uso das roupas, teorizando sobre a 

superficialidade, para interpretar as leituras depreciativas do consumo de bens considerados 

tangíveis - no caso, os objetos, que ele prefere tratar em perspectiva mais ontológica como 

“coisas”. Para o autor, a visão generalizada de que a moda e o estilo (aqui identificados como 

consumo estético ou de objetos estetizados) são "superficiais" está relacionada ao que ele 

chamaria de uma “ontologia da profundidade”, a qual seria decorrente da crença comum de que 

o ato de ser está situado dentro de nós, em um cerne hipotético, não em nossa superfície. Tal 

concepção, segundo Miller, estaria relacionada a uma visão semiótica que presume certa 

"relação entre interior e exterior", designando a superficialidade como valor inferior: 

Um comprador de roupas é superficial porque um filósofo ou um santo é profundo. O 
verdadeiro núcleo do eu é relativamente constante e imutável, e também indiferente à 
mera circunstância. Nós temos de olhar profundamente dentro de nós para nos 
encontrarmos. Mas tudo isso são metáforas. Profundamente dentro de nós há sangue e 
bile, não certezas filosóficas. Nós não encontraremos uma alma se cortarmos alguém 
em profundidade, embora eu suponha que desse modo talvez incidentalmente 
pudéssemos libertá-la. Minha questão é que não há nenhuma razão na Terra pela qual 
outra população deva ver as coisas do mesmo modo. Nenhuma razão para que ela deva 
considerar que nosso ser real é profundamente interior, enquanto a falsidade é externa. 
(MILLER, 2013, p. 28) 

 

As ponderações de Miller sobre essa questão da ontologia da profundidade observam a 

incidência não apenas de um juízo sobre as coisas, mas também sobre quem as consome. Ele 

vai afirmar que “o problema de se ver o vestuário como a superfície que representa ou deixa de 

representar o cerne interior do verdadeiro ser é que tendemos a considerar superficiais 

[também]9 as pessoas que levam a roupa a sério” (MILLER: 2013, 23). Neste mesmo arco de 
raciocínio, o autor vai lembrar que “Antes do feminismo, caricaturas de jornais tinham poucos 

escrúpulos em mostrar que as mulheres eram superficiais, retratando meramente seu desejo de 

comprar sapatos e vestidos” e que “Rapazes negros eram superficiais porque queriam tênis 

																																																	
9 Observação minha entre colchetes, dando ênfase à idéia de um julgamento moral mais amplo dentro do que se 
entende como “leitura maldizente” do consumo. 
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caros, que supostamente não tinham condições de comprar” (idem, idem). Para Miller, a 

emissão desses juízos parece soar primária, retaliando um sentido de que a antropologia deva 

investigar as outras pessoas conforme a visão que elas têm do mundo.  

Fica clara, nessa conjectura de Miller, uma compreensão da lógica comum que permeia 

a depreciação das coisas (consideradas, então, "superficiais") em relação às pessoas, tendo em 

vista que o sujeito, dada a sua vinculação ontológica com a "profundidade", "ascende" ante os 
objetos (de "superfície") que consome. Por extensão, tanto a depreciação dos objetos de 

consumo quanto a depreciação de seus consumidores dentro desse contexto de superficialidade 

acabam por compor, também de forma ostensiva, a atribuição depreciativa e diminuidora do 

ato do consumo. 

 

CONSUMO E CAPITALISMO 

 

Na introdução de sua obra A Estetização do Mundo: Viver na Era do Capitalismo 

Artista, onde consideram as sociedades ocidentais contemporâneas imbuídas de um projeto de 

(re)estetização do mundo, o filósofo Gilles Lipovetsky e o crítico de arte Jean Serroy postulam 

sobre uma leitura de que o capitalismo, visto de forma quase demonizada como um elemento 

que "enfeia" a vida social, recorre a essa estetização para promover novos valores, 

"artealizando" suas atividades econômicas no intuito de legitimar suas práticas e sua própria 

afirmação, buscando corrigir os efeitos de "destruição do belo" com um novo "embelezamento" 

das coisas. Em dado momento, a obra debruça-se sobre uma inquietação quanto a esse caráter 
acusatório que tão somente demoniza e pouco busca compreender acerca da real circunstância 

em torno de tal fenômeno: 

 

O capitalismo se reduz a essa máquina de decadência estética e de enfeamento do 
mundo? (...) Os aspectos devastadores da economia liberal se impõem com tanta 
evidência que não se pode pô-los em dúvida. Mesmo assim existem realidades mais 
amenas que convidam a reconsiderar o que ocorre na cena do capitalismo de consumo 
superdesenvolvido (...) Se é verdade que o capitalismo engendra um mundo "inabitável" 
ou "o pior dos mundos possível", ele também está na origem de uma verdadeira 
economia estética e de uma estetização da vida cotidiana: em toda parte o real se 
constrói como uma imagem, integrando nesta uma dimensão estético-emocional que se 
tornou central na concorrência que as marcas travam entre si." (LIPOVETSKY; 
SERROY, 2015:13,14) 
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Notoriamente essa produção estética citada pelos autores está voltada para relações de 

consumo, tanto em aspectos da vida material quanto imaterial. Percebe-se, entretanto, no 

excerto acima, a observação dos autores quanto a uma reflexão menos contundente acerca do 

que eles denominam uma "cena de consumo superdesenvolvido". Embora considerando todos 

os aspectos negativos da economia liberal promovida pelo sistema capitalista, os autores 

propõem algumas reflexões sobre como essa "era do capitalismo artista" produz sentido e 
alterações na vida cotidiana, devendo ser analisada de forma mais detalhada. 

Lipovetsky e Serroy irão lembrar que "O consumidor hipermoderno é um consumidor 

estético que se alimenta de músicas, espetáculos, viagens, programas culturais, marcas, modas" 

(idem, 2015, p.361). Assim como já havia acontecido no advento da Modernidade, o consumo 

novamente figura como elemento vultoso na ascensão do capitalismo, sendo um de seus 

mecanismos de fortalecimento. Essa vinculação inegável entre consumo e capitalismo, 

intensamente criticada nas formulações de Karl Marx sobre fetichismo da mercadoria, luta de 

classes e alienação, também influenciou de forma ostensiva a compreensão de que o consumo 

é uma prática impositiva e de alta criticidade. É tido como uma espécie de "legado negativo" 

ou "herança maldita" do sistema econômico, como se já não existisse desde os primórdios das 

trocas simbólicas entre as sociedades, mesmo antes do advento capitalista ou em culturas 

alternativas a esse sistema. 

Uma importante reflexão de outro pensador do tema pode ser aplicada em contraponto 

a essa leitura obscura e pessimista de um capitalismo que, por estetizar a vida cotidiana em uma 

espécie de derrame de mercadorias estetizadas, dita hábitos de consumo e insufla consumidores. 
Colin Campbell (2001) vai questionar uma estruturação ontológica dos estudos sobre consumo 

centrados, na maioria das vezes, em aspectos predominantes da economia mercadológica e da 

negação do real sentido das “necessidades” dos consumidores. Campbell vai lembrar que 

historicamente foram negadas as condições de insaciabilidade das necessidades humanas em 

todos os períodos históricos (2001, p.58), acusando, inclusive, que “a idéia de que os seres 

humanos, por algum motivo, têm uma inclinação “natural” a exibir insaciável insuficiência não 

recebe qualquer apoio da história ou da antropologia” (2001, p.62). Campbell propõe uma 

desconexão do pensamento sobre o consumo num sentido puramente econômico, lembrando 

que “os seres humanos também podem, porém, obter satisfação de atividades que, em qualquer 

sentido econômico convencional, não envolvem absolutamente o uso de recursos” (idem), 

citando, como exemplos, a apreciação de belezas naturais ou o prazer da amizade. A questão 

do desejo e da insaciabilidade desse desejo é que parecem, para Campbell, merecedoras de 

atenção especial ao se analisar as relações de consumo, conforme afirma o autor: 
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(...) o consumidor moderno (embora não refratário a tais tentações) se caracteriza por 
uma insaciabilidade que se eleva de uma básica inexauribilidade das próprias carências, 
que se levantam sempre, como uma fênix, das cinzas de suas antecessoras. 
Consequentemente, mal uma se satisfez e outra já se acha à espera preparada, 
reclamando a satisfação; quando esta é atendida, uma terceira aparece, então 
subsequentemente uma quarta, e assim por diante, aparentemente sem fim. O processo 
é incessante e ininterrupto. Raramente pode um habitante de sociedade moderna, não 
importa quão privilegiado ou opulento, declarar que não há nada que esteja querendo. 
(CAMPBELL, 2001, p.59)  

 

 Embora sem desconsiderar a necessidade de um olhar sobre os aspectos econômicos da 

produção e da circulação de mercadorias, a perspectiva campbelliana de se desvincular, em 

princípio, os estudos sobre o consumo de uma ótica meramente mercadológica ou economicista 
atenuam, de certa forma, as interpretações predominantemente associativas entre o sistema 

capitalista e o hábito cada vez mais frequente de consumir nas sociedades contemporâneas. O 

autor parece evidenciar que, antes mesmo de constituirmos essa chamada “sociedade de 

consumo”, somos uma “humanidade de consumo”. 

 Amparados por essas breves interlocuções teóricas acerca do pensamento sobre o 

consumo em linhas gerais, pretende-se, a partir de agora, entender como o consumo de moda 

masculina – tipificado pela aquisição de “coisas” muitas vezes compreendidas apenas como 

“mercadorias” ou “produtos – tem relação direta com outro princípio que também parece reger 

os seres humanos em uma atividade especial: o desejo de estetização da vida. 
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A estética da existência, na medida em que ela é uma prática ética de produção de 
subjetividade, é, ao mesmo tempo, sujeitada e resistente: é portanto, um gesto 
eminentemente político"	

Judith Revel, Michel Foucault: Conceitos Essenciais 	

 

 

Em dado momento do filme "Capitão América: Guerra Civil" (Captain America: Civil 

War, EUA, 2016), o playboy milionário Tony Stark (alter ego bon vivant do super-herói 

Homem de Ferro, interpretado pelo ator Robert Downey Jr.), diante de um perigo iminente, 

tripudia de não estar com sua armadura de ferro, respondendo a quem o indaga sobre estar ou 

não com seu "traje" de herói: "Claro! Um Tom Ford de três peças e dois botões!", informa, 

descrevendo seu terno de alfaiataria impecável.  

No primeiro episódio da série de TV White Collar (EUA, 2009-2014), o protagonista 

Neal Caffrey (Matt Bomer) - um vigarista chique, ex-falsificador preso sob condicional que se 

torna colaborador do FBI na caça a ladrões de casaca - recebe de uma excêntrica viúva a doação 

do luxuoso guarda-roupa de seu finado marido, caracterizando-se por todas as temporadas como 

um autêntico dândi novaiorquino enquanto ajuda a desvendar intrincados casos envolvendo 

criminosos de luxo.  

Na adaptação dos quadrinhos para as franquias cinematográficas "Kingsman: Serviço 

Secreto" (Kingsman: The Secret Service, EUA/Ing, 2014) e "Kingsman: O Círculo Dourado" 

(Kingsman: The Golden Circle, EUA/Ing, 2017), o diretor Matthew Vaughn e o quadrinista 
Mark Millar transportam a Kingsman, uma agência secreta fictícia, para o icônico endereço 

londrino da Saville Row, o mais famoso quarteirão da alfaiataria de luxo no mundo. A 

Kingsman, que no filme oculta-se sob a fachada de uma casa de alfaiataria, foi inspirada na 

Casa Huntsman, fundada em 1859 pelo lendário alfaiate e membro fundador da Savile Row 

Bespoke Association, Mr. Henry Huntsman. No filme, além das esplêndidas locações que 
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reproduzem os interiores da famosa sede no número 11 da Savile Row, o protagonista Eggsy 

(Taron Egerton) e todos os demais personagens masculinos impressionam pelas cenas de ação, 

tiros e efeitos especiais em que ostentam ternos exuberantes com a influência distinta dos mais 

altos padrões de elegância e habilidade artesanal da Huntsman. A Casa também se inspirou nos 

personagens do filme para disponibilizar uma gama de roupas de luxo à venda exclusivamente 

através do varejista on-line Mr.Porter. 	

Em uma cena, durante seu treino para aprender as mazelas de um espião e os bons modos 

de um autêntico cavalheiro da nobreza britânica, Eggsy ouve de seu instrutor Galahad (Colin 

Firth) a frase que literalmente costura a elegância à filosofia que permeia o caráter estético 

pretendido pelo blockbuster: "O terno é a armadura do cavaleiro moderno, e nós somos os novos 

guerreiros!".  

Fotografia 1 – Tony Stark, Neal Caffrey e Eggsy: personagens com gosto por estilo 

	

Fonte: Internet 

	

O que podemos observar nesses exemplos de produção midiática - personagens 

masculinos revelando conhecimento de produtos de estilo e inclinação para um refinado 

lifestyle - passa longe de constituir discursos de exceção. Não nos parece, em produções 

recentes para TV e cinema que apresentam abordagens estéticas como essas, tratar-se apenas 

de um recorrente cuidado dos grandes estúdios com os figurinos e a caracterização de seus 

personagens. A clara sugestão do gosto e do apuro nos usos das roupas transcende o physique 

du rôle dos personagens masculinos, fazendo-se presente, também, na caracterização 
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psicológica e na composição existencial desses personagens. A referência é mais interna do que 

puramente externa. Trata-se de algo mais essencial do que meramente físico.  

E os exemplos se multiplicam. O ator Jason Statham virou "personagem de si mesmo" 

em filmes de ação como Carga Explosiva (The Transporter, EUA, 2002), tornando-se famoso 

por atuar em cenas sequenciais de luta vestindo ternos de corte impecável, com a marca de 

ajeitar a gravata e exibir o traje preservado após os embates. O ciborgue Hitman, interpretado 
pelo ator Rupert Friend, repete o mesmo gênero em "Hitman: Agente 47" (Hitman: Agent 47, 

EUA/Ing/Ale, 2015), também adaptado dos quadrinhos para as telas. O agente 007, todos 

sabemos por incontáveis sequências de seus filmes, é paradigma de herói elegante.	

O popstar Justin Timberlake protagoniza o enigmático sci-fi "O Preço do Amanhã" (In 

Time, EUA, 2011) com a mesma elegância nos trajes estilosos que o celebrizou nos videoclipes 

de seus sucessos musicais. 	

Os jovens e estilosos vampiros e lobisomens da série "Os Originais" (The Originals, 

EUA, 2013-2017) parecem saídos de catálogos de campanha da marca italiana 

Dolce&Gabbana. 

Fotografia 2 - Personagens masculinos estilosos na indústria do entretenimento 

	

Fonte: Internet 

 

Mas não é só no entretenimento e nas obras de ficção que estamos contemplando essa 

ode constante à elegância masculina. Se assim fosse, poderíamos considerar apenas uma 

questão subjetiva, uma concepção criativa de adorno do universo dos filmes e seriados, espécie 
de capricho artístico. Parece-nos evidente que haja algo além disso. O caráter presencial e diário 

dessa difusão de elegância masculina pode ser percebido, também, em personagens reais.  
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Considerando-se a plenitude de uma era tecnológica em que indivíduos vivem 

intensamente conectados às redes sociais, cada vez mais a comunicação e os sistemas de 

relacionamento virtuais se fazem presentes em nossas ações cotidianas. Como definiram 

Michael Hauben e Ronda Hauben (1993), somos netizens10 interagindo de forma plena e 

constante, trocando informações, influenciando e sendo influenciados em simbiose constante. 

A era da conectividade tem, na difusão desse componente estético acentuado da vida 
masculina, uma vultosa produção de conteúdo através de influenciadores digitais. Além dos 

sites e blogs específicos destinados a dicas de estilo e informações sobre o assunto, podemos 

tomar por referência a rede Instagram. O fluxo imenso e de crescimento progressivo de 

instagrammers postando diariamente fotos gera milhares de seguidores e inspira, cada vez mais, 

novos perfis de fashion influencers. A infinitude do cyber universo impede uma mensuração do 

total de perfis onde se propõem dicas de elegância, "looks do dia", tendências de estilo e até 

mesmo veiculação publicitária de marcas nas postagens.  

Os fashion influencers realizam postagens diárias que, além das fotos expressando 

elegância e novidades em trajes e acessórios de moda, utilizam uma elaborada produção textual 

que pode conter citações, mensagens inspiradoras ou pílulas de uma consultoria de estilo com 

sugestões que evidenciam seu bom gosto e requinte na escolha dos figurinos, apresentando um 

autêntico e original estilo de vida.  

Para criar um hiperlink entre essas postagens, o recurso das hashtags (palavras-chave 

precedidas do caractere "#", denominado cerquilha) é utilizado com frequência, funcionando 

como indexador dos temas ou das marcas de moda apresentados. Eles se tornam cobiçados não 
apenas por seus milhares de seguidores, mas também pelas marcas de moda, que muitas vezes 

os contratam ou firmam parcerias para tê-los como divulgadores de seus produtos, dada a 

exposição massiva que seus posts oferecem. 

																																																	
10 Na obra de referência sobre mundos digitais Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet 
(Wiley-IEEE Computer Society, 1997), os autores cunharam o termo "netizen" - uma justaposição das palavras 
"net + citizen" - para definir, mais que usuários, pessoas imbuídas de um espírito de cidadania no pertencimento e 
na atuação em comunidades online. Via de regra, o que todos nos tornamos nos dias atuais. 
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Fotografia 3 – Perfis de influenciadores digitais de moda masculina

 

Fonte: Instagram	

 

Estamos presenciando, nessas referências, o reflexo de uma tendência que vem 

avançando nas chamadas sociedades de consumo contemporâneas. Algo que gerou até mesmo 

epítetos classificatórios em períodos diferentes: o chamado Novo Homem da virada dos anos 

70/80, o fenômeno dos yuppies nos anos 80, passando pelos metrossexuais dos anos 90 até os 

yummies do Novo Milênio. Em caráter resumido, as quatro terminologias e seus significados: 
o Novo Homem seria um homem mais dado a tarefas caseiras e cuidados estéticos, resultante 

do impacto dos avanços feministas nos anos 60 e 70; os yuppies seriam a contração de "young 

urban professional" (jovens profissionais classe média-alta preocupados com aparência e 

sofisticação); metrossexuals ("metropolitan heterossexuals") e yummies ("young male urbans") 

são termos ilustrativos desse novo perfil de homem consumidor "vaidoso" e preocupado com a 

elegância. 

Os mercados constataram um avanço progressivo nas vendas de produtos e serviços 

diretamente relacionados à estética para o público masculino nos últimos 30 anos, em escalas 

geométrica e progressiva. A revista IstoÉDinheiro, em matéria intitulada "Vaidade é coisa de 

Macho", destacou que "para agradar a esse novo homem, muito mais atento com os cuidados 

pessoais, é necessário usar uma comunicação direta e abusar de elementos estéticos 
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masculinos"11. Algo que nos parece traduzir uma “onda” de estetização do masculino através 

da moda e do lifestyle, mas também nas formas de comunicar esses atributos. 	

A reflexão sobre o consumo de moda requer, portanto, uma reflexão além do que pode 

ser percebido nas práticas comerciais de aquisição de produtos por compradores masculinos. A 

análise vai além de uma questão mercadológica ou comportamental em níveis práticos e 

funcionais, por entendermos que o Marketing e suas estratégias de venda não encerram em si a 
questão interpretativa de todo esse movimento. A "estetização do masculino" que aqui se 

pretende investigar tem maior relação com a questão simbólico-cultural; sobre como essa 

prática tornou-se uma ideologia consentida - de modo consciente ou não, mas de forma 

frequente e "clara" - tornando a transposição de signos estéticos um hábito muito recorrente na 

representação do universo masculino em nossos dias. 	

 

O REDESENHO ESTÉTICO DA REALIDADE	

 

A construção de todos esses discursos - sejam eles por personagens fictícios nas obras 

de entretenimento ou por personagens reais nas redes sociais – faz parte de um processo onde 

se evidencia um redesenho da realidade atribuindo-lhe aspectos estéticos. É notório, tanto como 

fenômeno mercadológico quanto sociológico, que a estetização do universo masculino vem se 

tornando mais frequente não apenas nos discursos de entretenimento e publicidade (uma 

evidência da produção dramatúrgica e publicitária contemporânea), mas também na vida 

cotidiana (uma evidência das pesquisas de mercado que registram o aumento no consumo de 
produtos masculinos de beleza).  

A percepção de uma estetização da vida não é exatamente um fato recente para o 

pensamento humano-social. Questões como o cuidado de si nietzchiano, a estética da existência 

na filosofia tardia de Foucault e a produção de subjetividade em Guattari já abriam pano para 

as discussões sobre universos individuais permeados de construções simbólicas ligadas à 

estetização da vida. O pensador francês Michel Maffesoli apoia sua teoria interpretativa da pós-

modernidade na leitura de que esta se caracteriza por uma transição do que seria um homo 

politicus-economicus para um homo estheticus (MAFFESOLI, 1996). Tal mudança apontaria, 

segundo o autor, para uma exaltação dos sentimentos individuais, dos desejos e de tudo o que 

																																																	
11 Em < http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/estilo/20141114/vaidade-coisa-macho/208508.shtml >.  
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é espontâneo, o que levaria o autor a entender que "tudo o que se chama pós-moderno é, pura e 

simplesmente, um modo de distinguir a ligação existente entre a ética e a estética" (1996, p.26). 

Para caracterizar esse elemento binário que é o sujeito pós-moderno regido pela relação 

entre a ética e a estética, Maffesoli recorre a uma analogia com uma teoria da arte advinda da 

escola alemã: 

A história da arte alemã formulou isso através da expressão Kunstwollen. É possível 
extrapolar essa noção, estendê-la ao conjunto da vida social. De fato, não é mais possível 
reduzir uma arte apenas como grandes obras qualificadas geralmente de culturais. É 
toda a vida cotidiana que pode ser considerada uma obra de arte. (MAFFESOLI, 1996, 
p. 26). 

 

A Kunstwollen ("vontade da arte") por ele mencionada advém da teoria do historiador 

da arte austríaco Alois Riegl, que acreditava na arte não apenas como reflexo das 

individualidades artísticas, mas como reflexo do espírito do tempo de determinado grupo social 

em sua época - espécie de fato social durkeimiano agindo sobre a produção artístico-cultural. 

Essa interação entre o espírito humano e o espírito da arte refletindo na vida social exprime, na 

relação de uma estetização da vida com os usos de moda, a relevância dos objetos (no caso, as 

roupas ou acessórios) como bens culturais cumprindo a função artística nas vidas dos 

indivíduos. Entendemos, então, que os usos de objetos dentro de uma esfera social onde eles 

precisam ser entendidos como "estetizados" requer uma percepção (ou intuição) estética 

diferenciada, para que possam cumprir essa função adequadamente. 

Convém visitar um pouco mais esse tema para um entendimento da questão. O crítico 

de arte americano Clement Greenberg, ensaísta considerado por muitos o mais influente do 

século XX, em uma de suas reflexões sobre intuição e experiência estética, denotou o caráter 

psicológico na leitura artística das coisas ao afirmar que "a passagem da intuição comum para 
a intuição estética é efetuada por certa alteração mental ou psíquica" (GREENBERG, 2013:58). 

Greenberg propunha um distanciamento crítico como algo que requer "uma mudança de atitude 

perante sua própria consciência e seus objetos" (idem, 2013:59). Desse distanciamento, sai a 

experiência da intuição estética dos objetos, tal como o autor afirma: 

Conscientemente ou não, segue-se um modo de pensar por meio do qual a coisa que 
penetra o campo da atenção é percebida e acolhida por seu próprio valor imediato [...] 
O indivíduo se distancia, se desliga de suas preocupações e afazeres de um ser particular 
e lida com sua existência particular. Se todo e qualquer objeto pode ser intuído 
esteticamente, então todo e qualquer objeto pode ser intuído e vivenciado artisticamente.  

(GREENBERG, 2013, p.59) 
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Essa experiência sensorial - dentro de nossa pesquisa, refletida e difundida pelos ideais 

propostos nos usos de objetos de moda - constitui estilos de vida peculiares que direcionam a 

uma intuição estética não apenas dos objetos ou de seus usos, mas da própria vida. Essa nos 

parece ser a razão pela qual esses ideais podem se fazer presentes tanto no entretenimento (nas 

séries e filmes, que são simulacros da vida) quanto na própria vida (as imagens reais de vidas 

estetizadas dos instagrammers atuando como influenciadores digitais). A esse fenômeno 
chamaremos, nesta pesquisa, de Aesthetic Life12. 

 

IDENTIDADES E CENÁRIO CULTURAL 	

 

Redesenhar um mundo ao redor de forma estetizada implica em redesenhar, também, as 

identidades pessoais envolvidas no processo. Terá grande relevância a compreensão do cenário 

cultural em que esses indivíduos estão situados para se entender, de forma mais assertiva, como 

essas identidades transitam ou se remodelam ante determinados aspectos discursivos. 	

Sugere-nos Stuart Hall (2014) um pensamento acerca de três tipos de sujeito - iluminista, 

sociológico e pós-moderno - em diferentes processos identitários. Para o autor, o sujeito 

iluminista caracterizava-se por possuir um “centro essencial” (20014, p.11) que com ele nascia 

e nele se desenvolvia, dotado de razão, consciência e ação. O sujeito sociológico passa a ser 

entendido por sua não-autonomia devido à sua necessidade de refletir a “complexidade do 

mundo moderno” (idem), a qual o impelia a interagir com outros mediadores de seus próprios 

valores, eliminando um conceito de autossuficiência, considerando uma concepção interativa 

de sua identidade e de seu “eu”. Já o sujeito pós-moderno seria aquele que tipifica o cenário 

contemporâneo, situando-se no período conceitualmente tratado por alguns autores como "pós-

industrial" ou do "capitalismo tardio" como um indivíduo fragmentado, indefinido, modificado 
estruturalmente, em busca de uma redefinição:  

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 
tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas 
vezes contraditórias ou não-resolvidas. (...) Esse processo produz o sujeito pós-
moderno, conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 
permanente. A identidade torna-se uma "celebração móvel": transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados 
nos sistemas culturais que nos rodeiam. (HALL, 2014, p.12).  

																																																	
12 O termo Aesthetic Life, proposto para uma designação do ideal de vida estetizado, foi propositadamente cunhado 
em inglês para acompanhar uma tendência do vocabulário de moda, que prioriza os estrangeirismos e expressões 
advindas principalmente do inglês e do francês, como o dandy e o flâneur, que adiante serão também abordados 
nesta pesquisa. 
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A ênfase de Hall na fragmentação dessas identidades instáveis como uma "celebração 

móvel" em transformação contínua, ao fazer menção de sistemas culturais que "nos 

representam" ou "nos interpelam" por "nos rodearem", sugere uma interessante aplicação à 

leitura interpretativa da estetização do masculino. Gilberto Velho (2013) também vai destacar, 

na relação entre identidade e memória, a questão da fragmentação, reiterando que "a memória 

é fragmentada" e que as identidades são construídas em função da "organização desses pedaços, 

fragmentos de fatos e episódios separados", caracterizando uma descontinuidade (VELHO, 

2013, p.67). Efetivamente somos sujeitos de um tempo em que as identidades tornam-se 

descontínuas também por uma grande incidência de informações, o que nos permite/impulsiona 

a navegar entre modelos flutuantes, em constante mudança e troca de fluxos. Tanto esses 

modelos como seus fluxos estarão diretamente relacionados ao ambiente social em que estamos 

inseridos, onde se chega à questão dos sistemas culturais citados por Hall no excerto. 	

Se somos rodeados por sistemas culturais - considerando-se os filmes/séries 

supracitados como produtos/conteúdos pertencentes a esses sistemas - há uma compreensão de 

que a exposição midiática desse lifestyle masculino como modus vivendi dos personagens de 

obras de ficção parece claramente "representar" e "interpelar" os consumidores (a audiência) 

desses programas. Uma interação que acontece através de uma narrativa, sendo caracterizada, 

portanto, como “comunicação”. Tratando-se de um cenário de identidades fragmentadas, a 

importância dos discursos e referências se dá no sentido em que oferecem às pessoas, por meio 

dos atributos fictícios dos personagens, experimentações pessoais que, de alguma forma, 

refletem modelos já existentes ou que podem vir a existir na esfera real. 	

É Castells (2005) quem oferece uma possível compreensão dessa associação entre a 

comunicação e as relações culturais nos níveis midiático e tecnológico:  

	

Culturas consistem em processos de comunicação. E todas as formas de comunicação, como 
Roland Barthes e Jean Baudrillard nos ensinaram há muitos anos, são baseadas na produção e 
consumo de sinais. Portanto não há separação entre realidade e representação simbólica [...] o 
que é historicamente específico ao novo sistema de comunicação organizado pela integração 
eletrônica de todos os modos de comunicação, do tipográfico ao sensorial, não é a indução à 
realidade virtual, mas a construção da realidade virtual [...]. Todas as realidades são comunicadas 
por intermédios de símbolos (CASTELLS, 2005, p.459).  

 

Sendo a comunicação um híbrido de produção e consumo de sinais, essa fusão entre 

realidade e representação simbólica parece adequar-se a uma proposição de "estetização da 

vida" que o próprio conceito de "lifestyle" traz junto de si. Essa estetização seria, via de regra, 
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não apenas um sentido virtual de "busca do belo", mas fundamentalmente uma proposta de 

construção identitária dentro de um cenário pós-moderno que, como nos sugere Hall, 

caracteriza-se pela mobilidade. Ou ainda pela busca de diferenciação, quando Bauman afirma 

que  "Identidade significa aparecer: ser diferente e, por essa diferença, singular – e assim a 

procura da identidade não pode deixar de dividir e separar” (BAUMAN, 2003, p.21). 	

O dado relevante desse processo é que, não obstante as ações de marketing e 
merchandising também constituírem a prática dessas mensagens, é possível que se faça uma 

leitura que não seja necessariamente a de um fenômeno de ação eminentemente comercial. 

Ainda que tenhamos o exemplo de Tony Stark e o merchandising de seu terno da marca Tom 

Ford (e há um episódio da série Sherlock onde o protagonista literalmente “fareja” um ambiente 

e identifica diversas marcas de perfume, as quais aparecem legendadas flutuantes na tela), o 

composto é pelo menos tanto comercial quanto, também, ideológico. A caracterização do fato 

dá-se não apenas por uma exibição de marca ou propaganda, mas prevalece em atributos de 

estilo e "bom gosto" atrelados à psicologia e à atitude dos personagens. Está neles, nos 

personagens - não nos objetos - a interiorização do esteticismo. A mensagem, portanto, é de 

que eles, sendo homens contemporâneos, possuem uma identidade afirmativa a partir do 

conhecimento e dos usos desses elementos de estilo, requinte, sofisticação e excentricidade. 

São, portanto identidades transitórias emitidas por narrativas midiáticas dentro de um 

determinado grupo ou cenário cultural.  

Se, por um lado, o caráter estético está imbuído de atributos psicológicos ou 

comportamentais do próprio sujeito, o manuseio dos objetos não irá retirar deles (dos objetos), 
também, um certo protagonismo. É possível perceber que esses itens da cultura material – no 

caso da moda, os produtos de estilo como roupas e acessórios – também possuem uma biografia 

conceitual que os torna capazes de uma significação peculiar, atrelada a uma história enquanto 

“coisas”. O que faz com que uma “coisa” se torne um bem cultural é exatamente a trajetória 

construída e relacionada de um dado objeto com alguma significação peculiar. Assim, o mundo 

cultural – ou essa Aesthetic Life, como aqui  denominamos – é mais do que as práticas de 

consumo do sujeito contemporâneo; ela está relacionada não apenas aos usos culturais dos 

objetos, mas a uma materialidade “viva” desses próprios objetos, permitindo que eles sejam 

menos passivos e mais atuantes na dinâmica dessa relação13. 

																																																	
13 Um paralelo dessa reflexão pode ser visto no texto O Casaco de Marx, de Peter Stallybrass, que relata a ocasião 
em que Karl Marx precisara de um sobretudo para ingressar no Museu Britânico. Segundo o autor, naquela 
conjuntura social, “O salão de leitura do Museu Britânico não deixava entrar qualquer um que viesse da rua, e um 
homem que não tivesse um sobretudo, mesmo que tivesse um passe de entrada, era simplesmente qualquer 
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Construir identidades ou papéis segundo a interação proposta pela vida cotidiana é uma 

constante em todos os grupos sociais. Ao ver-se inserido em diversas esferas representativas, o 

indivíduo sente-se impulsionado a interagir com o meio, assimilando características específicas 

para assegurar sua aderência ou pertinência a grupos, por meio de modelos prontos ou outros 

novos a serem criados. A metaforização teatral da vida cotidiana proposta pela teoria 

sociológica de Erving Goffman traz importantes reflexões sobre as biografias e personalidades 
traçadas/criadas no âmbito social. Goffman vai lembrar que  

	

Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita de seus 
observadores que levem a sério a impressão sustentada perante eles. Pede-lhes para 
acreditarem que o personagem que vêem no momento possui os atributos que aparenta 
possuir, que o papel que representa terá as consequências implicitamente pretendidas 
por ele e que, de um modo geral, as coisas são o que parecem ser. (GOFFMAN, 1985: 
25)  

 

Essa lógica do "desempenho do ator" perante seus observadores, mediante a 

assertividade de seus atributos, a princípio uma lógica de construção externa ou advinda de um 

estereótipo, pode ser melhor entendida se, ainda segundo Goffman, visualizarmos o fato por 

um ângulo reverso, quando o autor afirma que “ Será conveniente começar o estudo das 

representações invertendo a questão e examinando a própria crença do indivíduo na impressão 
de realidade que tenta dar àqueles entre os quais se encontra” (GOFFMAN, 1985: 25).	

A crença nessa impressão de realidade, mais do que simplesmente um caráter extrínseco 

como o da representação, passa a ser, de certa forma, o caráter intrínseco daquilo que é 

representado. Analisando, portanto, nossa questão, consideraríamos, em Goffman, o manuseio 

dos artifícios e objetos de consumo (os trajes, as marcas, as referências de produtos) como 

mecanismos (ou sinais para consumo, lembrando novamente a citação de Castells a Barthes e 

Baudrillard) para a representação como identidade social, enquanto a crença do indivíduo nos 

usos desses atributos como realidade diante do sistema onde está inserido seria sua identidade 

pessoal.	

Este capítulo procurou estabelecer uma relação quase especular entre personagens de 

ficção e sujeitos da contemporaneidade para analisar a relação associativa entre comportamento 

social e narrativa simbólica. Tomando por base as referências da dramaturgia em filmes e séries 

ou as postagens diárias revelando "cenas da vida" pelos fashion instagrammers, vemos um 

																																																	
um”(STALLYBRASS, 2016:48). O autor reitera a biografia intrínseca do traje ao afirmar que “seu sobretudo 
determinava diretamente que tipo de trabalho ele podia fazer ou não” (idem, ibidem), e concluía afirmando que 
“as roupas de Karl Marx moldavam, assim, o que ele escrevia” (STALLYBRASS, 2016:49). 
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interessante paralelismo com a visão metafórica de Goffman referente à vida como encenação 

teatral. Há um diálogo claro entre as identidades notoriamente fictícias dos personagens dos 

filmes/séries e as identidades pretendidas dos indivíduos que os contemplam/assistem como 

espectadores.  

Em dado momento, já não saberemos dizer ao certo se o terno Tom Ford de três botões 

está ali como elemento representativo de Tony Stark ou como referência de traje conceitual de 
quem assiste; se a gravata que Jason Statham usa está sendo "vendida" na cena final de luta em 

que ela é preservada incólume ou se a perfeição de seu "nó de Windsor" também é capaz de 

amarrar o personagem aos anseios do espectador; se a jovialidade bela e elegante dos vampiros 

de Os Originais é atenuante das cenas de violência usando a estética Dolce&Gabanna ou se é 

reflexo/espelho do lifestyle da geração que não perde uma temporada da série. 	

Dentre coisas e indivíduos, pessoas e objetos, teorias e práticas, a relação de estetização 

da vida - neste caso, da vida masculina - está ligada a um fenômeno da ontologia do ser. As 

possibilidades de investigação nos levam a crer que, quaisquer que sejam as prerrogativas para 

que possamos entendê-las, estão diretamente relacionadas com a necessidade dos indivíduos de 

traçarem linhas biográficas, constituindo em suas vidas cotidianas identidades sociais que - 

sejam por projeção ou por assimilação - lhes possibilitem um sentido único e específico de 

moldar e expressar suas subjetividades.  

Ao filosofar sobre o dualismo da vida e a oscilação da alma humana entre constituir-se 

como ser individual e como parte de um grupo social, Georg Simmel reiterou nossa "tendência 

psicológica à imitação" como um caminho por meio do qual ocorre uma "materialização social 
destes opostos" (2008:22). Para tanto, atribuiu ao fenômeno da moda essa possibilidade de 

articulação, reiterando que 

Ela é imitação de um modelo dado e satisfaz assim a necessidade de apoio social, conduz 
o indivíduo ao trilho que todos percorrem, fornece um universal, que faz do 
comportamento de cada indivíduo um simples exemplo. E satisfaz igualmente a 
necessidade de distinção, a tendência para a diferenciação, para mudar e se separar. 
(SIMMEL, 2008, p.24). 

                                                                                                 

Abre-se aqui um relevante precedente para discutirmos a moda como elemento de 

fundamental representatividade no contexto da estetização da vida. Analisaremos, para tanto, 

no capítulo que sucede, como a moda pode ser percebida conceitualmente por alguns 

autores/teóricos, partindo de sua generalidade até três aspectos considerados relevantes na 

proposição deste estudo - a saber: o distintivo, o identitário e o material. 
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A moda não é mais um enfeite estético, um acessório decorativo da vida coletiva; é sua 
pedra angular. A moda terminou estruturalmente seu curso histórico, chegou ao topo do 
seu poder, conseguiu remodelar a sociedade inteira à sua imagem: era periférica, agora 
é hegemônica.  

Gilles Lipovetski, Império do Efêmero: a Moda e 
seu Destino nas Sociedades Modernas 

 

“A maior dificuldade ao tratar um assunto complexo como a moda é a escolha do ponto 

de vista” – diz Gilda de Mello e Sousa nas primeiras linhas do maior clássico dos estudos sobre 

o tema no Brasil (SOUSA, 1987).  Tornou-se  recorrente, em trabalhos acadêmicos, falar sobre 

a moda e suas implicações sociológicas e filosóficas alinhando as diferentes abordagens 

existentes sobre o tema. Os variados campos de observação sobre os fenômenos da moda, ao 
possibilitarem a construção de uma linha do tempo em múltiplas postulações teóricas, 

constituem uma generalidade de escopos que invariavelmente acabam se tornando o ponto de 

partida para a introdução ao assunto.  

A tendência mais comum é traçar essa timeline com autores como Herbert Spencer 

(1883), Jean-Gabriel de Tarde (1890), Georg Simmel (1895), Thorstein Veblen (1899) e Roland 

Barthes (1963) como alguns dos principais precursores nos estudos sobre a moda: Spencer por 

seu pioneirismo ao referir-se à moda como um sistema de imitação das classes abastadas pelas 

classes inferiores em busca da respeitabilidade social; De Tarde por caracterizar a moda como 

uma forma de sociabilidade comum a todas as épocas e civilizações; Simmel por ampliar 

consideravelmente o escopo da moda sobretudo às questões citadinas e das individualidades; 

Veblen por sua contundente associação criticista entre a moda e o consumo conspícuo de caráter 

considerado nocivo; Barthes por atribuir à moda uma função predominantemente semiótica e 

situá-la como fenômeno da própria linguagem.  

Outras leituras de cunho quase escatológico do fenômeno de moda em autores mais 

contemporâneos como Jean Baudrillard, Gilles Lipovetsky e Zygmunt Bauman são 
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frequentemente utilizadas para balizar as discussões. Sob a mesma perspectiva de suas 

interpretações sobre a pós-modernidade e as lógicas de consumo, a moda viu-se 

predominantemente registrada por esses autores como ato de baixa moral, consumo supérfluo, 

prática segregadora, indicativa de subserviência cultural ou econômica.  

É obviamente considerável o arcabouço proposto por todas essas leituras, sem as quais 

seria impossível esquadrinhar entendimentos atrelados ao fenômeno. Importa-nos, no entanto, 
na busca dos fins propostos para esta pesquisa, não exatamente emular uma nova discussão 

acerca de aspectos teleológicos da moda buscando novas imbricações teóricas de modelos 

interpretativos do fenômeno, nem arregimentá-los para fins comparativos.  

Tendo em vista a clareza da definição de nosso objeto de estudo – uma investigação 

sobre a estetização do masculino e sua busca por um universo traduzido expressivamente 

através do consumo de moda -, traremos, neste capítulo, uma tríplice categorização conceitual 

de aspectos considerados relevantes para se entender como os discursos de moda e a interação 

com os objetos por ela estetizados podem ser aplicados, mais adiante, na análise dos “dândis 

contemporâneos”. 

 

O ASPECTO DISTINTIVO 

 

 Um dos aspectos mais relevantes para se compreender o fenômeno da moda diz respeito 

a seu caráter distintivo. Frequentemente apontado como um de seus mais efetivos atributos, o 

aspecto distintivo da moda surge historicamente com uma proposição: construir uma 
simbologia que seja capaz de diferenciar grupos, classes, pessoas – seja por aspectos sociais, 

econômicos ou de quaisquer outras naturezas a que se proponham os integrantes de um grupo 

social. Hopkins (2013, p.19) faz menção às leis suntuárias, surgidas na Idade Média, 

prescrevendo e reforçando hierarquias, tornando-se “um meio de manter e fortalecer as 

distinções de classes e a riqueza”. Ainda segundo Hopkins, 

Embora o estilo de vestir das cortes remonte às civilizações do mundo antigo, mais 
especificamente às dinastias dos antigos faraós egípcios, só a partir da Idade Média é 
possível utilizar a palavra “moda” para descrever esse estilo coletivo. Nessa época, a 
elegância no vestir era definida na Europa pelas cortes reais, cada uma com um monarca 
acompanhado por uma hierarquia real. Cada vez mais, “ser elegante” significava vestir-
se e comportar-se a fim de expressar uma classe e uma posição social. (HOPKINS, 
2013, p.20) 
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A questão da distinção, embora aqui referida na lógica de compreensão da moda, está 

relacionada a um contexto genérico que se faz também presente além desse fenômeno, no 

escopo das demais relações sociais. Ela envolve um conjunto de outros contextos culturais, uma 

vez que em variadas formas de interação são estabelecidos modelos e diapasões para nortearem 

parâmetros de “alta” ou “baixa” cultura, conforme mediações entre classes dominantes e 

dominadas. A questão é abordada de forma aprofundada por Bourdieu, quando o autor afirma 
que 

A definição da nobreza cultural é o pretexto para uma luta que, desde o século XVII até 
nossos dias, não deixou de opor, de maneira mais ou menos declarada, grupos separados 
em sua ideia sobre a cultura, sobre a relação legítima com a cultura e com as obras de 
arte, portanto, sobre as condições de aquisição [...] (BOURDIEU; 2007, p.9) 

 

Bourdieu apresenta uma teoria que aborda a questão da “aquisição”, envolvendo a 

relação entre o poder aquisitivo e o desfrute da “arte” ou da “cultura" (em sentido restrito, 

enquanto “arte reconhecida” ou “cultura nobre"), e irá reiterar uma espécie de codificação 

intencional do conhecimento ou da valoração das coisas como premissa das classes dominantes 

para tipificarem seu caráter distintivo nas sociedades. O “gosto” seria, assim, uma criação 

cultural, transmitida por uma educação diferenciada, razão pela qual o autor afirma que “Contra 

a ideologia carismática segundo a qual os gostos, em matéria de cultura legítima, são 

considerados um dom da natureza, a observação científica mostra que as necessidades culturais 

são produto da educação[...]” (idem). Essa educação, a seu ver, situa-se não apenas no 

estabelecimento, mas também na transferência de códigos ou valores que posterguem um 

caráter considerado distinto.  

Para explicar sua interpretação do fato, Bourdieu irá discorrer, em seu campo teórico, 
sobre a forma como é trabalhada a questão da “diferença" nas relações sociais. Para Bourdieu, 

“Qualquer grupo tende a se dotar de meios que lhe permitam perpetuar-se para além da finitude 

dos agentes individuais em que ele se encarna” (2007:71), afirmando que, para isso, “ele instala 

um verdadeiro aparato de mecanismos, tais como a delegação, a representação e a simbolização 

que conferem ubiquidade e eternidade” (idem). Bourdieu irá especificar a forma como o gosto 

e o conhecimento cultural instituídos por classes dominantes irão pontuar uma determinação 

classista sobre quem seriam, assim, os "doutos" e os "mundanos" (2007:67). 

Essa questão de uma diferenciação dos bens culturais através de sua caracterização 

conforme um valor econômico, instituído por um modelo educativo que o torna seleto ou 

destinado a um público dileto, estabelece uma relação à questão do luxo. Ao ensaiar sobre o 

que seria uma “arqueologia do luxo”, Gilles Lipovetsky afirma que 
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O luxo nasceu antes que tivesse início o que constitui, propriamente falando, a história 
do luxo [...] Não há dúvida de que os pequenos grupos de caçadores-coletores do 
paleolítico tenham tido um nível de vida objetivamente medíocre. Tanto suas habitações 
como suas vestimentas são rústicas, e seus utensílios, pouco numerosos. Mas, se não 
fabricavam bens de grande valor, isso não os impede, por ocasião das festas, de enfeitar-
se e admirar a beleza de seus ornamentos. [...] Uma ética de luxo, sem objeto faustoso: 
assim é a lógica do luxo paleolítico. (LIPOVETSKY; 2003, p.22)  

 

Ainda para Lipovestky (idem), “Antes de ser uma marca da civilização material, o luxo 

foi um fenômeno de cultura, uma atitude mental que se pode tomar por uma característica do 

humano-social afirmando seu poder de transcendência”. Dessa forma, e ao lembrar o relato 

sobre os presentes vultosos dos índios Trobriand (comparados, enquanto bens de valor, às joias 

de família europeias ou às joias da Coroa) na obra de Malinowski sobre o fenômeno do kula, o 

autor francês faz lembrar que a valoração de distinção existia antes da valoração mercadológica 

ou comercial (LIPOVETSKY;2003:23), reiterando, portanto, que os usos de objetos sagrados 

capazes de atribuir nobreza ou magnificência (elementos de distinção) a seus portadores já 

constituíam as relações sociais chamadas primitivas antes mesmo do que se convencionaria 

chamar de sociedades de consumo. 

  

Fotografia 4 – Aspectos distintivos relacionados ao terno da marca Hugo Boss 

Fonte: GMbH( 2013) 
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É relevante considerar que os mecanismos de moda articulam-se discursivamente dentro 

dessa prerrogativa da distinção pelo fato de terem sido invariavelmente, no percurso histórico 

dos trajes e vestimentas, produzidos e disseminados para sustentar uma lógica de diferenciação.  

 A distinção por meio dos usos do traje masculino na esfera do poder tem um exemplo 

de legado bastante relevante na figura proeminente de um dos homens mais importantes da 

história da humanidade – Napoleão Bonaparte. A obra The Age of Napoleon: Costume from 
Revolution to Empire, 1789-1815 (ZIESENISS, 1989), publicada de forma conjunta com uma 

exposição do mesmo nome que figurou de 1989 a 1990 no The Costume Institute do 

Metropolitan Museum em Nova York, traz uma importante retratação do traje masculino, desde 

o século XVIII, associando elementos como um tratamento estético exuberante a uma questão 

distintiva do poder e supremacia na figura do imperador francês. 

 A emblemática trajetória do astro militar, que em 1799 tornou-se primeiro cônsul e 

promoveu a estabilidade política e econômica da França, estabelecendo seu império e sua 

coroação em 1804, é relacionada, na obra, com sua necessidade de legitimação através de uma 

dinastia auto-criada, usando a grandeza para enfatizar seu poder político e sua superioridade 

ante seus oponentes.  

O prefácio da edição registra que:  

To achieve his display of magnificence, Napoleon had commissioned the major artists 
of the time-painters, architects, sculptors, silk weavers, embroiderers, jewelers, and 
other craftsmen to serve his politics through their creations. To the prevailing 
Neoclassical style was added inspiration from French history. Jean François Isabey was 
directed to design the official costumes for the emperor and empress and their attendants 
at the coronation. A white satin tunic for the emperor, to be worn under an embroidered 
crimson velvet robe, echoed the tunic worn by Louis XVI at his own coronation in 1774,  
thus continuing the dialogue between tradition and innovation in French style. 
(ZIESENISS: 1989, p. xi-xii) 

 
É relevante constatar, sob o escopo dessa narrativa, que princípios claros de estetização 

do universo a seu redor – dos objetos artísticos ao refino de seus trajes - conferiam ao imperador 

o ímpeto visível de superioridade e domínio por ele almejados como insígnias de seu poderio, 
em evidente circunstância de diferenciação e distinção social. 
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Fotografia 5 – Reprodução de quadro sobre a nobreza no traje de Napoleão Bonaparte  

Fonte: The Age of Napoleon: Costume from Revolution to Empire, 1789-1815 

 

Curiosamente, uma pesquisa de época traz outra referência, paralela aos códigos de luxo 

da vestimenta nobre de Napoleão na imposição de sua dinastia, que também se impunha pela 

distinção através do figurino. São membros de uma subcultura aristocrática imbuída de ideais 

políticos revolucionários chamados incroyables, então situados no seguinte contexto: 

 
During the final period of the French Revolution known as the Directoire (1795-99). 
gangs of young men roamed the streets of Paris wearing outré ensembles consisting of 
tight, extravagantly cut tail coats and cropped panta loons, often in conspicuously 
striped fabrics. These incroyables, or "incredible ones," were fashion extremists whose 
outrageous appearance, so different from their forefathers, illustrated the instability of 
the revolutionary period. (ESGUERA et al., 2016, p.30) 

 

Embora tenham surgido, a princípio, a partir dos muscadins, um termo da época para 

designar as gangues de rua parisienses que integravam o movimento anti-jacobino desde 1793, 

os incroyables acabaram por incorporar, também, membros das classes dominantes dentre as 

principais figuras de seu movimento. Seu caráter estético transcendeu o propósito inicial e 

influenciou, de forma ostensiva, a política, o vestuário e as artes do período.  
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Fotografia 6 – Carle Vernet, Les Incroyables, 1797 (Bibliotèque Nationale de France) 

Fonte: Reigning Men: Fashion in Menswear, 1715–2015 ((ESGUERA et al., 2016, p.30) 

 

Nesse caso em particular, há uma importante constatação. A forma de se vestir adquire 

um caráter distintivo que, em contraponto ao modelo de dinastia pretendido por Napoleão para 

uma diferenciação de castas sociais, promovia, de forma intercambiável, uma equalização entre 

classes distintas – os muscadins de classe média, considerados de baixo nível social, e membros 

de classes dominantes que aderiam ao movimento. Da mesma forma, porém, expressavam um 

caráter de grupo por meio do traje e, assim, faziam distinguir os integrantes de seu movimento 

por uma lógica ligada a um dress code14.  
 

A força dos aspectos distintivos nas sociedades de corte, como a francesa, impunha, em 

seu percurso histórico, uma poderosa articulação das aparências no sentido de delinear, de 

forma conceitual, a imagem de cada casta, cada grupo, cada elemento a ser distinto dentro do 

organismo social em que todos estava inseridos. Norbert Elias, ao analisar os códigos de 

sociabilidade e prestígio da corte francesa de Luís XIV em A Sociedade de Corte, irá apresentar 

elementos simbólicos de uma diferenciação social atribuída por meio de "coisas", às quais ele 

pontua usando termos reveladores como "aspecto exterior", "forma", "configuração visual", 

como se pode perceber no excerto a seguir: 

 

																																																	
14 A lógica do dress code é, como sugere a expressão, estabelecer um código de vestimenta para determinada 
cerimônia, evento ou grupo. Sendo uma convenção social, é um conceito de vestuário previamente moldado, 
podendo ser indicado em um convite ou apenas desejável numa lógica sociável chamada de “bom senso”. Na 
contemporaneidade, os consultores de moda assessoram seus clientes a uma escolha assertiva do traje adequado 
para determinada ocasião, evitando o que configuraria uma gafe. 



	 	 	
	

	 	 	 	
	

43	

A composição diferenciada do aspecto exterior como instrumento da diferenciação 
social, a representação do nível hierárquico pela forma, tudo isso caracteriza não só as 
casas, mas também a organização da vida da corte como um todo. A sensibilidade desses 
homens para as ligações entre o nível social e a configuração visual de tudo o que faz 
parte de sua esfera de atuação, incluindo seus próprios movimentos, testemunha e 
expressa a situação social em que eles se encontravam.  (ELIAS, 1990, p.82) 

 

Elias fará, ainda, uso dessas análises de expressões externas como códigos 

fundamentados para afirmar que "O que hoje em dia aparece como luxo, numa consideração 

retrospectiva, não é nada supérfluo numa sociedade assim estruturada (...)" (idem, 1990:83). 

 

Fica claro, em Elias, que as questões simbólicas dos usos de trajes e elementos 

distintivos na corte francesa estabelecem não apenas os códigos, como também a sua 
importância para uma estruturação da sociabilidade e do convívio, tipificando situações de 

prestígio e ostentação como "necessidades",  em sentido genérico: 

 
Numa sociedade em que cada manifestação pessoal tem um valor socialmente 
representativo, os esforços em busca de prestígio e ostentação por parte das camadas 
mais altas constituem uma necessidade de que não se pode fugir. Trata-se de um 
instrumento indispensável à auto-afirmação social, especialmente quando — como é o 
caso na sociedade de corte — todos os participantes estão envolvidos numa batalha ou 
competição por status e prestígio. Um duque tem que construir sua casa de uma maneira 
que expresse: sou um duque e não um conde. O mesmo vale para todos os aspectos de 
seu estilo de vida. Ele não pode tolerar que outra pessoa pareça mais um duque do que 
ele próprio. Precisa certificar-se de que tem a primazia frente ao conde na convivência 
oficial em sociedade. (ELIAS, 1990, p.83) 
 

 A mesma reflexão de Elias surge, também, na leitura de Gilda de Mello e Sousa. A 

importância do caráter de diferenciação, presente nas sociedades de corte e no século XIX onde 

se ambientam as principais questões da autora, destaca-se na observação de que os círculos 

sociais “misturam” pessoas de tal forma que a distinção passa a ser feita exatamente na 
capacidade daquilo que os olhares possam ter como imagem de referência para modelos de 

distinção, algo que a moda irá realizar com maior eficiência: 

 

Numa sociedade em que as pessoas se confundem a todo momento nos lugares públicos 
e os grupos se substituem com extraordinária rapidez, o olhar apurado tem de distinguir 
a femme comme il faut da burguesa, o aristocrata rico do homem rico das finanças, e 
mesmo a nobreza antiga da nobreza do Império. (SOUSA, 1996, p. 137) 

 

O aspecto distintivo da moda desempenha um importante papel: o de conferir uma 

funcionalidade ao fenômeno, atribuindo-lhe uma instrumentalidade. A moda é uma prática 

social relacionada à questão utilitária (do “uso”), demandando, portanto, que tenha uma 
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funcionalidade e possa servir a um propósito através desses usos. É por conta de sua força 

distintiva que ela se estabelece e é estabelecida; desenha-se e é desenhada; fetichiza objetos e 

é, também, por eles fetichizada. À medida em que a moda detém o poder social de estabelecer 

diferenciação, ela constitui um sistema de aspirações pessoais que retroalimenta sua própria 

essência, forçando-a a uma reinvenção constante. 

A partir dessas aspirações e desses usos, a moda empreende, ainda, um novo processo, 
que é o processo de construção de identidades. 

 

O ASPECTO IDENTITÁRIO 

 

 “A identidade é uma construção que se narra” – afirmou Canclini (2008, p.130), 

reiterando, de certa forma, uma ponte entre pessoas e discursos. Como já vimos em Hall (2014), 

o sujeito da pós-modernidade – assim entendida a sociedade contemporânea na qual estamos 

inseridos – está em uma busca constante de identidades que, por serem fragmentadas, deslocam-

se em todo o tempo, gerando novas aspirações em uma intensa dinâmica social. 

Canclini propõe uma interessante discussão acerca das identidades construídas dentro 

das sociedades globais sob uma lógica de consumo e cidadania. Ele vai lembrar que o conceito 

clássico da antropologia pressupôs um entendimento de identidades como membros 

“pertencendo a uma só cultura homogênea, portanto uma única identidade distintiva e coerente” 

(2008, p.131). Uma visão por ele considerada “singular e unificada”, além de “pouco capaz de 

captar situações de interculturalidade” (idem). 

 O autor irá propor um pensamento mais abrangente sobre essas construções: 

A reflexão atual sobre a identidade e a cidadania precisa situar-se em relação a vários 
suportes culturais, e não só em relação ao folclore ou à discursividade politica, como 
ocorreu nos nacionalismos do século XIX e princípios do XX. Deve levar também em 
conta a diversidade de repertórios artísticos e de meios de comunicação que contribuem 
para a reelaboração das identidades. Por isso mesmo, seu estudo não pode ser tarefa de 
uma única disciplina (a antropologia ou a sociologia política), e sim um trabalho 
transdisciplinar, em que intervenham especialistas em comunicação, semiólogos, 
urbanistas, e no qual seria útil a participação de outros experts, como os economistas e 
os biólogos, que se ocupam de cenários decisivos para a recomposição atual das 
identidades. (CANCLINI, 2008, p.136) 

 

O autor propõe uma releitura das identidades que desconecta o pensamento clássico, 

segundo ele, de “uma narrativa ritualizada” e uma “repetição monótona pretendida pelos 
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fundamentalismos” (idem), apontando, assim para um estado de co-participação do sujeito, 

interagindo com sua cultura tradicional e com outras referências das mídias, identificando que 

“Ao se tornar um relato que reconstruímos incessantemente, que reconstruímos com os outros, 

a identidade torna-se também uma co-produção15” (ibidem). 

 Ao conceber esse sujeito/consumidor como alguém que estabelece sua identidade em 

uma dimensão narrativa, conectada não apenas com sua própria cultura histórico-territorial, mas 
numa interação com novos discursos (midiáticos, inclusive) em um contexto de mundialização 

cultural, o texto de Nestor Garcia Canclini parece dialogar – ou pelo menos oferecer um 

importante link interpretativo – com a forma como Roland Barthes associa a moda à linguagem.  

Em sua teoria que confere uma imbricação da moda com a linguística, Barthes (1979, 

p.17) se valerá de uma experiência prático-metodológica para analisar um vestido em uma 

revista de moda sob três aspectos distintos: sua imagem, sua descrição e sua produção, 

conforme o quadro a seguir:  

 Tabela 1 – Modelo interpretativo de Barthes para “os três vestuários” 

 

 Com base nesse raciocínio, Barthes irá observar a existência de dois sistemas paralelos 

existentes na moda – o sistema linguístico e o sistema de vestuário - entendendo que esses dois 

sistemas não estão separados, atribuindo, no entanto, ao primeiro um plano de denotação e ao 

segundo um plano de conotação (BARTHES, 1979, p.37).  O sistema linguístico é relacionado 

a aspectos descritivos e apresentativos que “explicam” a concepção e o uso das roupas, 

																																																	
15 É importante frisar que o autor pontua, nessa lógica que ele chama de “co-produção”, uma realização “[...]em 
condições desiguais para os diferentes atores e poderes que nela intervêm” (CANCLINI, 2008, p.137). Canclini 
irá destacar os aspectos de uma economia global que, ao promover a diluição das fronteiras culturais, manifesta 
também um desequilíbrio de forças entre poderes instituídos e cidadãos, mesmo considerando que estes também 
participam dos processos de construção identitária.    
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enquanto o sistema de vestuário carregará em si todas as metáforas dos atributos estéticos e 

simbólicos às roupas atribuídos.  

Entendendo-se, segundo esse raciocínio de Barthes, que a moda é uma linguagem 

produzida e difundida para ser apreendida, ela potencializa simbolicamente as coisas (roupas, 

acessórios, adornos), configurando-se, portanto, como um mecanismo que gera bens para 

consumo.  

Se já pudemos analisar anteriormente as formas como a moda, ao se fazer distintiva, 

necessita de códigos a serem apropriados com vistas a uma diferenciação, parece-nos uma 

consequência natural pressupor que esses códigos acabem, quando reunidos, constituindo uma 

linguagem. Assim, a apropriação desses códigos de linguagem por meio dos usos de moda tanto 

ocasiona um aspecto de distinção social quanto é capaz de proporcionar uma configuração de 

identidades construídas. 

Um dos exemplos mais claros dessa combinação entre o distintivo e o identitário vem a 

ser a própria classificação das roupas por gêneros. Historicamente o vestuário apresentou 

sempre a divisão paramétrica entre a configuração estética do masculino e do feminino.  

Diana Crane, ao falar sobre moda e gênero a partir dos séculos XIX e XX, registra que 

As roupas da moda são usadas para fazer uma declaração sobre classe e identidade 
sociais, mas suas mensagens principais referem-se às maneiras pelas quais mulheres e 
homens consideram seus papéis de gênero, ou como se espera que eles os percebam. 
[...] O efeito das estruturas de classe do século XIX era diferente nas mulheres e nos 
homens. Mulheres de qualquer nível social tinham poucos direitos legais e políticos. Os 
cientistas do final do século XIX afirmavam que as diferenças entre homens e mulheres 
justificariam os diferentes papéis sociais. (CRANE, 2000, p.47-48) 

 

Ainda discorrendo sobre o assunto, a autora irá lembrar que, já “no final do século XX, 

“[...] as noções fixas de identidade de gênero e intolerância à ambiguidade foram gradualmente 

desaparecendo” (CRANE, 2000, p.50), citando como exemplos de influenciadores dessa nova 

visão de mundo os escritos de Michel Foucault em A História da Sexualidade atestando que as 

percepções de gênero não são fixas, senão efeito de discursos médicos e psiquiátricos, e de 

Judith Butler em Problema de Gênero: Feminismo e  Subversão de Identidade com sua teoria 

de que o gênero é comunicado através de desempenhos sociais que envolvem usos de 

vestimentas e maquiagem, enquanto o eu não é inerentemente masculino ou feminino.  

Diana também lembrará que, ainda no século XX, havia ideais hegemônicos claros para 

distinguir as identidades de gênero masculino do feminino, lembrando, por exemplo, os ideais 

de poder físico e controle, heterossexualidade, conquistas profissionais e papéis familiares 
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patriarcais na masculinidade hegemônica, enquanto a moda feminina, se encaixaria em uma 

“definição de hegemonia conflitante” (CRANE, 2000, p.51), divididas entre a aura 

conservadora, a da mulher empoderada e a da imagem sexualizada. 

O sociólogo americano Tim Edwards, cujos estudos específicos sobre gênero masculino 

têm foco no consumo de moda, faz importantes observações sobre a natureza masculina e sua 

relação com a moda ante a perspectiva feminina: 

Academically, attention to fashion for men as opposed to fashion for women has also 
increased, particularly in the context of cultural and media studies of the New Man, 
although no single full-length sociological study of men's fashion yet exists. (...) Recent 
attention to men's fashion has raised many important questions concerning the nature 
and interpretation of contemporary images of masculinity, yet has often neglected wider 
sociological questions concerning the causes and outcomes of the phenomenon itself, 
often seeing the expansion of men's fashion as the simple outcome of developments in 
sexual politics or, more particulary, as a response to a crisis in contemporary 
masculinity. (EDWARDS, 1997: p.1). 

 

Para o autor, as análises até então existentes sobre a mudança no comportamento 

masculino com vistas à estetização tiveram focos prioritários em questões comumente 

relacionadas ao advento da emancipação feminina, considerando esse um agente principal e 

quase único na reformulação do caráter masculino contemporâneo. No entanto, Edwards 

procura frisar incisivamente, na introdução de sua obra Men in The Mirror: Men's Fashion, 

Masculinity, and Consumer Society (1997), sua visão de que esta expansão da estetização 

masculina resulta diretamente "de desenvolvimentos mais amplos na sociedade de consumo, e 

em particular do marketing e da publicidade", sendo "não apenas uma resposta aos avanços no 

feminismo ou a dificuldades em relação à masculinidade", considerando a masculinidade "cada 

vez mais reconstruída como parte da sociedade de consumo, como uma questão de aparências 

e práticas de compras", mais relacionada ao consumo do que à produção (EDWARDS, 1997: 

p.1) . 

Além de reiterar, nas sociedades contemporâneas, as novas referências estéticas 

masculinas diretamente influenciados por narrativas publicitárias e midiáticas, Edwards fará, 

também, uma menção clara de como a moda é tratada como questão de gênero, de forma que 

seja socialmente atrelada de forma desigual entre identidades masculinas e femininas: 

The study of men’s fashion remains marginal, historically, to the comparative 
investigation of women’s fashion and dress, with some exceptions [...] Much of this is 
explained as the result of a historical focus in haute couture, which did not included 
men’s dress or appearance until comparative recently. [...] Fashion for the past 150 years 
at least was, and often still is, seen as “feminine” or “not masculine”, and therefore not 
connected to men. (EDWARDS, 1997: p.2-3). 
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O autor citará, ainda, a relevância do período referente ao movimento feminista como 

um atenuante da predominância das análises sobre roupas femininas em detrimento das 

masculinas, e de um discurso enfático atribuindo caráter meramente utilitário ao menswear. 

É relevante a observação do autor de que o terno masculino é frequentemente associado 

a uma questão de poder e símbolo de sexualidade, atributos normalmente requeridos e 

considerados afirmativos da identidade social dos homens. 

A interessante e provocativa obra de Tim Edwards irá fornecer, ainda, elementos 

históricos para uma compreensão de como as identidades masculinas foram sendo construídas 

pela moda através de uma linha do tempo, conforme a tabela por nós estabelecida abaixo: 

 

 Tabela 2 – Tim Edwards e as identidades masculinas através do tempo16 

 

Os registros de Tim Edwards são relevantes não apenas sob o ponto de vista de seu 

detalhismo descritivo acerca dos trajes masculinos numa linha do tempo. Para além disso, tais 

registros permitem algumas observações relevantes sobre a questão.  

																																																	
16 O quadro, criado para este trabalho com livre tradução, baseia-se nos apontamentos de Edwards (1997, p.13-15) 
de forma resumida, para alinhamento do raciocínio e das reflexões aqui propostas. 
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A primeira observação diz respeito ao caráter estético da roupa masculina. Não obstante 

o fato da roupa masculina ter sido imperiosamente difundida por um caráter meramente 

utilitário no decorrer do tempo (e muitas vezes até hoje essa comunicação predomina em 

campanhas de marcas masculinas), percebem-se, nas observações do autor, as mudanças de 

tecidos, combinações de peças, padrões de cores e até mesmo o corte passando por variações 

intrinsecamente ligadas a inovações ou “modismos”.  

Era evidente que o gosto no vestir tinha características de uma estetização renovável 

dentro dos ciclos de tempo e também relacionava-se com algumas peculiaridades de seus 

usuários. Ainda que consideremos o descritivo proposto por Edwards apenas um esboço ou 

resumo, obviamente, da trajetória efetiva dessas roupas através dos séculos, pode-se perceber 

claramente que as variações por ele pontuadas estão em perfeita sintonia com os ciclos da moda 

relacionados a mudanças e ressignificações.  

Outra observação possível é quanto à questão do gênero. O próprio autor reitera que 

“não existe uma essência masculina intrínseca nas roupas masculinas; elas desenvolvem 

significados e associações masculinas quando usadas na forma física masculina ou quando os 

homens nelas se apresentam” (EDWARDS, 1997, p.12, tradução nossa), afirmando ainda que 

o aspecto identitário na questão de gênero é uma evidência das sociedades ocidentais (idem, 

p.14).   

Na expressão empregada por Edwards para relatar o uso das roupas masculinas – when 

men to perform in them – o verbo utilizado, na língua inglesa, significa também “representar 

ou atuar” no sentido do ofício do ator dramático. Em analogia com a teoria de Erving Goffman 
(1975, p.25), parece-nos evidente que, quando Edwards contempla a caracterização do 

masculino além de uma essência propriamente dita das roupas, sua leitura “performática” (de 

um “homem-personagem”) do fenômeno indica uma construção de identidades masculinas 

através da representação de um modelo social que, parametrizado, tem em seu vestuário um 

mediador de outros signos que o classificam como “masculino” dentro de seu grupo. Da mesma 

forma como, mais adiante na obra, Tim Edwards, ao analisar o chamado “Novo Homem” 

percebido a partir dos anos 80, irá afirmar que “Images of masculinity are, I assert, an 

increasingly pervasive aspect of consumer-oriented society” (EDWARDS, 1997: p.40), 

atribuindo a reconfiguração visual e comportamental do homem a partir dos anos 80 ao 

consumo de imagens que “estão em todo lado”: 

[...] from the military virility of Rambo to the anguished passivity of Merchant Ivory, 
from Mel Gibson’s and Bruce Willis’s lovable roguery to Tom Cruise’s and Brad Pitt’s 
toy boy cuteishness, from Hollywood idols like Rock Hudson and Cary Grant to the 
cinematic crusades of Kevin Costner, from George Michael’s designer stubble to 
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Michael Jackson’s squeal appeal, from Bruce Springsteen’s heterosexual growl to 
Jimmy Sommerville’s homosexual falsetto [...] from Armani and Gucci to Next and Top 
Man [...] he comes – the new man of narcissism – glowing, sweating and grinning, an 
exploding signifier of the so-called ‘postmodern condition’. (EDWARDS, 1997: p.40). 

 

Essas imagens de “heróis midiáticos” são entendidas, assim, como modelos prontos de 

identidades masculinas, absorvidas em seu aspecto duplo - por eles mesmos e pelos personagens 

que representam dentro de suas esferas artísticas. Assim, tanto na linha do tempo dos mitos 

históricos quanto na relação das celebridades midiáticas, pôde-se ver um desenho do masculino 
e dos usos de moda, dentro da proposição dos estudos de Tim Edwards, representado por signos 

consumidos para construção de identidades. 

Mas o aspecto identitário da moda não se resumiria meramente a uma questão de adotar 

padrões e implementar modelos prontamente estabelecidos. É o que vai apontar o antropólogo 

americano Ted Polhemus em um conjunto de obras onde abrange, inclusive, a teoria do 

“supermercado de estilos”, na qual a oferta de uma pluralidade de informações e de conexões 

– unindo, inclusive, estruturas marginais da moda às grandes passarelas – irá tipificar uma 

quebra de regras na construção de identidades que buscam um caráter de autenticidade mais 

estrutural: 

We are all breaking the rules - mixing sportswear with workwear, the old and the new, 
crossing traditional gender divides, leaping between the proletarian and the elitist, 
juxtaposing the natural and the artificial, mating the vulgar and the respectable . . . 
deliberately sending out confusing, even contradictory signals. And why? Because we 
don’t want to be categorised - to become just a stereotype. Because stereotypes are 
inherently inauthentic and more than anything else we crave personal authenticity. 
Because the world we live in is itself full of confusion and contradiction. Because (as 
in our politics and everything else) simple either/or categories and labels no longer 
suffice. Because now that the god of modernism is dead, everything is possible. Because 
we’re all on-line, plugged into the ‘global village’. Because the past and the future have 
dissolved into ‘the Now’. Because what’s clear, clearly isn’t. Because we’ve 
increasingly found that only personal appearance is capable of expressing where we as 
individuals are at in a kaleidoscopic and enigmatic world. (POLHEMUS, 1996, p.15,17) 

 

Polhemus propõe, em sua teoria, as relações entre as pessoas e a moda nas sociedades 

pós-modernistas17 como uma relação cada vez mais identitária, e parece reiterar, de certa forma, 

um maior protagonismo daqueles que, antes sujeitos a regras e ditames propostos, agora 

manejam os signos e os recombinam das formas mais improváveis e contraditórias, produzindo 

																																																	
17 É o próprio autor quem, a todo momento, situa as discussões sobre a moda no contexto da pós-modernidade. O 
termo é frequentemente utilizado na obra, e é destacado particularmente quando o filme Jubilee, de Derek Jarman, 
é considerado pelo autor uma obra de referência por registar relações entre moda e subcultura, tendo a palavra 
“POST MODERN” grafitada em uma parede, o que lhe sugere evidenciar, assim como a moda, um contexto de 
ecletismo, fim da história e das narrativas, confusão entre passado, presente e futuro (POLHEMUS, 1996, p.62). 
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novo sentido. Esse novo sentido, dada a sua intensa multiplicidade, parece oferecer a esses 

indivíduos aquilo que o autor apresenta como uma  rejeição à categorização, um repúdio a 

estereótipos. A distinção, nesse caso, deixa de ser por classes, baseada em um pensamento de 

que só a expressão individual situa os indivíduos no contexto de pluralidade em que o mundo 

atual está inserido. 

 Essa quebra de regras, ainda segundo o autor, identifica uma transição dos 
consumidores de moda de seu papel de fashion victims  para style strategists (1996, p.19). Seu 

estudo com tribos urbanas em classes sociais misturadas, pertencentes a universos underground 

e clubbers, lugares considerados de subcultura, o leva a uma diferenciação entre moda - um 

sistema industrial previsto e oferecido - e estilo – uma espécie de singularidade construída a 

partir dos usos individuais de uma diversidade de produtos.  

As formulações de Polhemus ajudam a compreender um contexto mais atual de como a 

moda pode se constituir em um sistema de informações e narrativas que, a exemplo da música 

contemporânea e da cultura pop, caracterizam-se por um mix de referências ecléticas e 

contraditórias capazes de oferecer aos indivíduos atributos identitários, demarcando um status 

pessoal ou de grupo, conforme seus usos. Ted Polhemus será, muito frequentemente, o principal 

teórico dos estudos de moda para se entender a fenomenologia da diversidade e das 

representações contemporâneas na construção de identidades. 

É relevante reiterar que o aspecto identitário da moda se dá em uma esfera de aspiração 

social em que os indivíduos – na sua singularidade ou no seu sentido de grupo – de alguma 

forma parecem identificados com um propósito de imitação, como sentencia a proposição 
teórica de Georg Simmel, expondo uma contraditória lógica onde ser igual pode equivaler à 

busca do diferente: 

Ela é imitação de um modelo dado e satisfaz assim a necessidade de apoio 
social, conduz o indivíduo ao trilho que todos percorrem, fornece um 
universal, que faz do comportamento de cada indivíduo um simples exemplo. 
[...] Por isso, a moda nada mais é do que uma forma particular entre muitas 
formas de vida, graças à qual a tendência para a igualização social se une à 
tendência para a diferença e a diversidade individuais num agir unitário.  
(SIMMEL, 2008, p.24). 
 

Construir identidades ou papéis segundo a interação social proposta pela vida cotidiana 

é notoriamente um anseio em todas as sociedades. Ao ver-se inserido em diversas esferas 

representativas, o indivíduo sente-se impulsionado a interagir com o meio, assimilando 

características específicas para assegurar sua aderência ou pertinência a grupos, por meio de 

modelos prontos ou outros novos a serem criados. 
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Assim pudemos perceber que, não importando quais sejam as questões envolvidas – 

sejam nacionais ou transnacionais; de classe social ou de gênero; de sujeitos ou personagens; 

individuais ou de grupos; por imitação ou diferenciação -, o aspecto identitário da moda é um 

de seus atributos mais marcantes, em um universo social onde pessoas tentam, a todo instante, 

modelar sua aparência em conformidade com aquilo que imaginam de si mesmas.  

 

O ASPECTO MATERIAL 

 

 O terceiro e último aspecto que consideramos relevante ser abordado neste estudo, a fim 

de que se possam justificar algumas interpretações da parte empírica (estudo de campo) desta 

pesquisa em um capítulo posterior, é a questão da materialidade. Se até aqui pudemos ensaiar 

uma compreensão acerca de questões sociais e simbólicas envolvendo o fenômeno da moda, 

aqui buscaremos entendê-la sob seu ponto de vista relacionado à cultura material. 

 A moda é essencialmente um fenômeno que envolve materialidade. Advinda de um 

projeto de modernidade cujo fluxo e circulação de bens está diretamente relacionado às técnicas 

industriais, a moda se justifica pela distribuição de produtos para consumo que, imbuídos de 

valor simbólico, despertam desejo e interesse nas pessoas. Diana Crane vai destacar o caráter 

desses produtos e sua força de interação com as pessoas ao afirmar que “As roupas, como 

artefatos, ‘criam’ comportamentos por sua capacidade de impor identidades sociais e permitir 

que as pessoas afirmem identidades sociais latentes” (CRANE 2006:22). 

Erner (2015), ao estudar as tendências, irá citar Colin Campbell quando esse associa, 
em sua obra A Ética Romântica e o Espírito do Consumidor Moderno, uma relação direta entre 

a busca da novidade e o advento da Revolução Industrial, tendo esta gerado um 

desaparecimento da sociedade tradicional, que buscava produtos perenes, trazendo o 

surgimento de uma nova sociedade em busca de novidades. Erner vai lembrar que 

A elevação do nível de vida e os ganhos em produtividade permitiram a produção e a 
comercialização de grande número de bugigangas. Brinquedos, botões, espelhos, 
broches, marionetes, cremes de beleza e outros produtos supérfluos eram disputados a 
tapa (ERNER, 2015, p.33). 

 

 O autor irá defender uma leitura de que “A necessidade compulsiva por novidades gera 

apetites inéditos; ela gera uma nova sociedade, a sociedade das tendências.”(Idem). Ele 

lembrará, ainda, que produzir novas tendências não era suficiente, sendo necessário, também, 
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difundi-las. E apontará o surgimento de marcas como Cacharel e Daniel Hechter para tipificar 

o fim do modelo aristocrático dos costureiros franceses e o surgimento do prét-à-porter, com a 

moda se difundindo pelas butiques e tendo seus ditames, a partir de então, dominados pelo 

comércio, não mais pelos criadores (ERNER; 2015, p.36). Esse raciocínio aponta para um 

período da moda em que a circulação de produtos aumenta, frente a um novo ciclo de 

articulação de objetos que propõem uma oferta de atributos estéticos a uma camada mais vasta 
de consumidores. 

No que diz respeito à moda, as tendências possuem uma relevante particularidade. Elas 

dependem não apenas de fatores discursivos ou culturais propostos na sua comunicação ou nas 

convenções identificadas pelos grupos, mas essencialmente da disponibilidade de matérias-

primas para a confecção. A indústria têxtil utiliza matérias-primas tanto de origem natural 

quanto química. Os fios de origem natural podem vir de fonte animal, como a lã e a seda, ou 

vegetal, como o linho e o algodão. As matérias-primas de origem química podem ser de 

procedência vegetal ou petroquímica e classificadas como artificiais e sintéticas. Fios artificiais 

como acetato e viscose são confeccionados a partir de celulose da polpa da madeira ou extraídos 

do línder do algodão. As fibras sintéticas como o poliéster, o náilon (poliamida), o acrílico e a 

lycra (elastano) são geradas a partir de produtos químicos da indústria petroquímica.  

Como se vê, mesmo as fibras oriundas de processos químicos irão depender, em algum 

momento, de fatores naturais para garantirem sua produção. Evidentemente esses fatores 

poderão influenciar ou mesmo decidir aspectos de confecção e, por consequência, definir as 

tendências para uma estação. Um bom exemplo, bastante conhecido, de como a matéria-prima 
pode alterar a produção e a percepção de produtos de moda é a questão das peles de animais. 

Usadas por muitos anos como símbolo de status e distinção, tornaram-se “malditas” a partir do 

momento em que a extinção de algumas espécies e os engajamentos em torno das questões de 

sustentabilidade ambiental e preservação animal passaram a compor os discursos do chamado 

“politicamente correto” nos âmbitos sociais. Esse exemplo clássico tipifica uma combinação de 

ambos os fatores – a escassez do recurso (fator natural) e a motivação ecológica (fator cultural) 

– sendo agentes modificadores de tendências de moda. 

Estamos conceituando claramente que as roupas são bens constituídos como cultura 

material. Seu sentido de existência se dá a partir do momento em que o desenho (uma 

idealização) se configura em produto (bem físico), e essa configuração assegura tempos 

distintos de sua materialidade – da matéria-prima ao produto final. 
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Como já pudemos evidenciar na introdução deste trabalho, existe um importante 

contraponto proposto pela crítica de Daniel Miller (2013) à questão da superficialidade, que 

atribui historicamente à roupa um caráter supérfluo, descartável ou – quando muito – 

meramente funcional. Seu trabalho etnográfico realizado em Trinidad provoca uma reflexão 

sobre o quanto a roupa pode ser importante culturalmente até mesmo para uma região muito 

pobre, onde, apesar disso, as mulheres locais chegavam a ter vinte pares de sapatos, promoviam 
desfiles de moda sobre passarelas improvisadas, “[...] mendigavam, pediam emprestado, faziam 

ou roubavam roupas” (MILLER, 2013:24). Miller irá defender uma interpretação menos 

tendenciosa do uso das roupas, ao afirmar que 

Nós não condenamos uma população apenas porque ela mostra algum tipo de devoção 
aos trecos. Antropólogos celebram (e não desprezam) a devoção dos ilhéus trobrianeses 
às proas das canoas, ou do povo nuer ao gado.  Curiosamente, porém, a devoção à 
vestimenta, como se pode ver por essa descrição dos estrangeiros, sempre foi encarada 
de modo muito mais severo, sobretudo em relação aos que não eram ricos. (MILLER, 
2013, p.25) 

 

Os estudos de Miller seguem buscando um entendimento dos sentidos das roupas em 
outros de seus estudos etnográficos, como no caso das mulheres indianas usando o sári, onde 

ele vai atribuir às roupas uma função dialógica, quase em um contexto personificado, ao 

concluir que “Elas [as roupas] constituem o principal intermediário entre nossa percepção de 

nossos corpos e nossa percepção do mundo exterior” (2013, p.38).  

Uma de suas mais interessantes analogias aparece no capítulo 2 do livro, intitulado 

“Teoria das Coisas”. Ao relatar que para uma análise da cerâmica indiana utilizou como fonte 

em seus estudos da materialidade a obra de Ernst Gombrich18, Miller irá se apoiar no argumento 

do historiador de arte vienense de que uma moldura adequada a um quadro é aquela que “não 

vemos” (no sentido de “passar despercebida”), pois assim ela cumpre sua função de nos fazer 

ver o quadro conforme aquilo que ele efetivamente enquadra. A inadequação, por outro lado, 

se caracterizará quando, segundo tal teoria, o quadro, de alguma forma, for ofuscado ou ficar 

abaixo de nossa percepção mediante a percepção de uma maior “visibilidade” dessa moldura.  

A partir desse argumento, Miller proporá uma radicalização da tese, postulando que “a 

própria arte só existe por causa das molduras, assim como as galerias de arte ou a própria 

categoria arte” (MILLER, 2013, p.77). Seguindo esse raciocínio, Miller pressupõe estar na 

																																																	
18 Daniel Miller faz menção especial da obra The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art, na 
qual o historiador de arte vienense Ernst Gombrich faz um estudo relevante sobre as obras de artesanato decorativo 
em várias culturas para atribuir o interesse humano por essas obras a um impulso universal de buscar ordem e 
ritmo no espaço e no tempo.   
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moldura - não exatamente em alguma qualidade manifesta pela obra de arte - a resposta que 

damos ao contemplar um quadro.  

Ao concluir que a não-evidência dos objetos e que “[...]quanto menos tivermos 

consciência deles, mais eles conseguem determinar nossas expectativas, estabelecendo o 

cenário e assegurando o comportamento apropriado sem se submeter a questionamentos” (idem, 

p.78), Miller admitirá, assim, uma teoria das coisas que ele julga ser o oposto do pensamento 
comum, já que elas funcionam mais por sua invisibilidade do que pelo tanto em que aparecem. 

Assim, ao pensar sobre as coisas, o autor vai afirmar que 

Elas funcionam porque são invisíveis e não mencionadas, condição que em geral 
alcançam por serem familiares e tidas como dadas. Tal perspectiva parece ser descrita 
da maneira apropriada como cultura material, pois implica que grande parte do que nos 
torna o que somos existe não por meio de nossa consciência ou do nosso corpo, mas 
como um ambiente exterior que nos habitua e incita. (MILLER, 2013, p.79) 

 

A questão da visibilidade e da invisibilidade é vista, assim, como um eixo fundamental 

para que a relação entre pessoas e coisas possa gerar um terceiro elemento – no caso, a arte 

decorativa; como poderia ser a moda, o sagrado ou outro fetichismo simbólico alcançado 

somente por meio de uma interação com as coisas, tipificadas com o sentido de cultura 

material. 

Essa teoria estabelece, assim, uma relação triádica entre sujeito-arte-coisas, que poderia 

ser definida conforme o quadro esquemático que aqui propomos: 

 Tabela 3 – Quadro de aparição e desaparição milleriano para Modelo Teórico Gombrich19 

 

																																																	
19 O quadro é uma proposição nossa para tipificar o estado de presença e ausência dos três elementos interativos 
da lógica relacional entre pessoas e bens culturais, pensado a partir da lógica teórica de Ernst Gombrich citada por 
Daniel Miller para elaborar sua teoria da cultura material. 
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É compreensível a razão pela qual Miller articulará essa concepção para sugerir uma 

analogia entre o exemplo da moldura do quadro e os usos dos objetos de moda. De alguma 

forma, os objetos estetizados estão ali, imanentes; e, embora sejam deliberadamente 

“percebidos”, não é exatamente a percepção do valor deles que deve prevalecer, mas aquilo que 

eles atribuem como valores intrínsecos a quem os usa. A bolsa Prada, o loafer Todd, a gravata 

Hermès ou a abotoadura Gucci estão ali, tipificando um padrão de luxo e elegância ao homem 
que as veste. No entanto, embora apostemos a priori em sua poderosa visibilidade, os atributos 

são como que transferidos a seus usuários.  

Seguindo o mesmo raciocínio empregado na leitura das molduras de Gombrich, se esses 

artefatos porventura concentrassem somente em si (e em si mesmos encerrassem) os “olhares”, 

não fariam sentido como objetos de moda. Via de regra, os casos de exceção seriam aqueles em 

que pessoas ostentam pertences considerados nobres ou elegantes sem exibirem, de alguma 

forma, a postura ou o porte de quem deles “é digno” (o nó da gravata amarfanhado, o andar 

deselegante com salto alto, o tom de meia inadequado para o traje social). Mas evidentemente 

os atributos materiais dos objetos de moda existem não para a dispersão, mas para a 

concentração das virtudes que são, assim, deles emanadas para os indivíduos. 

Ora, essa perspectiva milleriana personaliza de forma clara o aspecto de materialidade 

da moda. Embora o autor mantenha uma crítica veemente ao modelo semiótico que concebe a 

moda essencialmente como linguagem, há uma correlação desse pensamento com a teoria de 

Jean Baudrillard sobre a Lógica do Papai Noel.  

Baudrillard (2012, p.175) quer reiterar o poder de condicionamento da publicidade 
acerca daquilo que ela promete e que efetivamente não se acredita ser o produto propriamente 

dito, embora se queira crer no discurso a seu respeito. Para Baudrillard, assim como para esse 

raciocínio de Miller, há também uma certa invisibilidade: o pai, a mãe e a criança enxergam na 

compensação do presente de Natal (uma lógica de obtenção de um objeto de consumo) o que 

“decidem não ver” acerca da verdade sobre Papai Noel. Sim, eles sabem que a “fábula” é uma 

inverdade; e precisam torná-la, inclusive, real, por meio de uma série de objetos decorativos 

que criem uma ambiência (árvore de Natal, boneco do Papai Noel, guirlandas etc) funcionando 

como “moldura” para a cena de Natal. Mas a negam da mesma forma que nosso olhar nega a 

moldura do quadro. O rito transcende a realidade porque – tanto na moldura de 

Gombrich/Miller quanto no Papai Noel de Baudrillard – há um jogo de visibilidade x 

invisibilidade que possibilita a crença. Nesse jogo, em todo o tempo, a materialidade está 

presente, uma vez que é na relação com as coisas – não exatamente nas coisas em si - que os 

sujeitos constroem seus significados sociais. 
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Se a lógica das molduras e a lógica do Papai Noel possuem uma equivalência funcional, 

uma vez que a primeira pode ser associada aos usos de moda, parece-nos evidente que a segunda 

também o pode. Como na fábula natalina, a crença nos discursos publicitários não evidencia, 

em si, a verdadeira motivação para os usos de moda. Não é por acreditar piamente nos atributos 

prometidos, mas pela emanação desses atributos já codificados socialmente que os indivíduos 

fazem uso de objetos de moda, elementos de distinção e identidade, conforme pudemos 
observar anteriormente. 

Para que essa “emanação de atributos” ocorra, é preciso que, como foi dito, tais atributos 

tenham sido, de alguma forma, codificados ou associados a esses objetos. A profunda 

abordagem de Bruno Latour (2002) sobre a fetichização simbólica dos objetos, na relação entre 

os colonizadores portugueses e os nativos africanos, oferece um aspecto interessante para nova 

analogia na reflexão sobre a materialidade dos objetos de moda. Latour contempla a questão 

sobre a negação dos colonizadores aos fetiches dos guineenses em um plano de contradição: 

eles negam que os amuletos dos deuses africanos possam representar a divindade por terem 

sido feitos por suas próprias mãos, sendo que eles mesmos (os próprios portugueses católicos) 

construíam santos de barro e medalhas, também. Latour observa, nessa relação, uma lógica de 

inversão entre os agentes: 

Assim que o antifetichista desvenda a ineficácia do ídolo, ele mergulha, na verdade, em 
uma contradição da qual não sai mais. No momento em que se quer que o fetiche não 
seja nada, eis que o mesmo começa a agir e a deslocar tudo. Ele é capaz, em particular, 
de inverter a origem da força [grifo nosso]. Melhor ainda, já que, segundo os 
antifetichistas, o efeito do fetiche só tem eficácia se seu fabricante ignorar a origem do 
mesmo, ele deve ser capaz de dissimular totalmente sua própria fabricação. (LATOUR, 
2002, p.26) 

 

Parece-nos evidente que tal raciocínio personaliza e atribui protagonismo aos objetos 

ou coisas, uma vez que, feitos como fetiches - “fe(i)tichizados”, como pontua o autor – eles 

impõem a sua existência exatamente na negação daquilo que são. Em Latour, a tentativa de 

negação do fetiche tão somente “inverte a origem da força”, justamente porque a sua negação 

a torna invisível, portanto, tão mediadora e funcional – podemos considerar - quanto a fábula 

do Papai Noel em Baudrillard ou as molduras em Gombrich/Miller.  

Diante dos desafios deste trabalho, a tendência mais comum é nos perguntarmos: e como 

pretendemos aproximar essas reflexões, de forma aplicada, à compreensão da materialidade dos 

objetos de moda propriamente ditos?  

A pergunta mais correta talvez seria: qual a real necessidade de se diferir este ou aquele 

objeto, enquanto cultura material, em categorias ou exemplificações distintas, para se entender 
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como se processam essas relações? É o que Arjun Appadurai sugere acerca de uma 

compreensão do fenômeno: 

Parte das dificuldades que se encontram nas análises interculturais de mercadorias, 
como também de outros domínios da vida social, reside no fato de a antropologia ser 
demasiado dualista: "nós e eles"; "materialista e religioso"; "objetificação de pessoas" 
versus "personificação de coisas"; "troca comercial” versus "reciprocidade"; e assim por 
diante. Estas oposições são caricaturas de ambos os pólos, e reduzem as diversidades 
humanas de um modo artificial. Um sintoma deste problema tem sido uma concepção 
demasiado positivista da mercadoria como um determinado tipo de coisa e, portanto, 
restringindo, assim, o debate à questão de decidir de qual tipo de coisa se trata. Mas, 
quando se tenta compreender o que é específico à troca de mercadorias, não faz sentido 
distinguí-la radicalmente da permuta nem da troca de presentes. (APPADURAI, 2008, 
p.26-27)  

 

Appadurai propõe, dessa forma, que se evite não apenas algumas polarizações 

conceituais, mas também a tipificação dos objetos quando vistos como “mercadorias” em seus 

mais diversos sentidos de troca ou permuta. Ele sugerirá um “olhar para o potencial mercantil 

de todas as coisas, em vez de buscar em vão a mágica distinção entre mercadorias e outros tipos 

de coisas.” (idem, p.27).  

A moda, por estar ligada à cultura material pelo uso de objetos que se firmam como 
mercadorias, parece se enquadrar em alguns dos tópicos abordados por Igor Kopytoff ao 

estruturar uma análise valorativa das coisas em um certo hibridismo entre sua natureza cultural 

e mercantil. O autor considera que “[...]as mercadorias são um fenômeno cultural universal” 

(KOPYTOFF, 2008, p.94). O autor discorre sobre a questão do aspecto classificatório das 

coisas lembrando que há processos cognitivos e culturais envolvendo os objetos mercantis, 

visto que “[...] a mente humana tem uma tendência inerente de impor uma ordem ao caos do 

seu ambiente por meio da classificação dos seus conteúdos”, reiterando que “[...] sem essa 

classificação não seriam possíveis o conhecimento do mundo e a adaptação a ele [...]”(idem, 

p.96). 

O autor empreenderá seus esforços teóricos em distinguir, de forma assertiva, o contexto 

cultural e o mercadológico na análise sistemática das coisas. Metodologicamente, ele irá propor, 

assim, uma distinção prévia entre uma biografia cultural e uma biografia econômica: 

 
O que faz uma biografia ser cultural não é o assunto tratado, mas como e de que 
perspectiva ela aborda o assunto. Uma biografia econômica culturalmente informada de 
um objeto o encarará como uma entidade culturalmente construída, dotada de 
significados culturalmente específicos e classificada e reclassificada em categorias 
culturalmente constituídas. É desse ponto de vista que eu gostaria de propor um esquema 
para estudar as mercadorias, - ou, em termos processuais, estudar a mercantilização. 
(KOPYTOFF, 2008, p.94).  
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Mas não é exatamente sobre o estudo das coisas como mercadorias que Kopytoff 

pretende articular suas reflexões acerca da cultura material. Tal como Appadurai, ele também 

sugerirá um entendimento de que os objetos ou coisas não deveriam ser analisados sob a 

perspectiva de seus significados ou representações sociais, mas de como eles interagem e 

ganham evidência ou relevância em nossa vida cotidiana, de certa forma relacionada com a 

pluralidade de identidades fragmentadas das sociedades complexas. Para ambos os autores 
existe uma trajetória circunscrita na história social dos objetos que, de forma independente, 

constitui o que devemos considerar uma biografia cultural das coisas: 
 

Nas sociedades complexas [...] as identidades sociais das pessoas são numerosas e, além 
disso, frequentemente conflituosas. [...] Nesse caso, o drama das biografias pessoais tem 
se tornado cada vez mais o drama das identidades. [...] A biografia das coisas nas 
sociedades complexas mostra um padrão semelhante. No mundo homogeneizado das 
mercadorias, uma biografia rica de uma coisa é a história de suas várias singularizações, 
das classificações e reclassificações num mundo incerto de categorias cuja importância 
se desloca com qualquer mudança de contexto. Tal como ocorre com as pessoas, o 
drama aqui reside nas incertezas da valoração e da identidade. (KOPYTOFF, 2008, 
p.120-121) 

 
É curioso perceber, por exemplo, na relação entre a moda e a materialidade, a questão 

das etiquetas. Muito embora uma assinatura de grife20 possa ser considerada a mais autêntica 

expressão, no universo da moda, de como uma biografia das coisas pode atribuir valores 

intrínsecos a seus usuários, temos visto uma alternância recente entre dois fenômenos 

relacionados ao fato: o boom da chamada logomania e a ocultação de assinaturas nas grifes de 

luxo. A logomania ressurge como um dos fenômenos característicos da moda, que é o revival. 

Trata-se de uma tendência típica dos anos 90, que retornou com força nas últimas temporadas 

como decorrência do diálogo cada vez mais intenso entre as grandes marcas e a moda das ruas. 

A logomania reflete um pouco da influência do discurso ostentatório dos rappers e também 

uma certa ironia com a pirataria, que sempre se impôs no mercado como alternativa econômica 

ao poderio simbólico representado pelas grandes marcas. A grande assinatura, no entanto, só 

pode oferecer algum status ou boa reputação nos casos das marcas famosas, uma vez que a 

simples leitura sígnica por si só não constitui o real atributo: é a trajetória implícita da marca 

que atribuirá uma biografia compreensível à peça, configurando assim o valor e o prestígio que 

ela oferecerá a seu consumidor. 

																																																	
20	Existe uma questão retórica sobre a diferenciação entre os usos dos termos “marca” e “grife”. A definição mais 
comum é que uma “marca” é o nome fictício de uma empresa, enquanto “grife” vem do francês graphie que 
significa ‘grafia’, ou seja, tudo aquilo que é feito à mão (no caso, a manufatura típica das marcas do mercado de 
luxo) ou assinado (as marcas que dão nome a seus criadores). Em nosso caso, por serem estudadas as marcas de 
luxo, considerarmos que todas podem ser chamadas de “grife” sem uma problematização maior desses conceitos. 
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Por outro lado, a experiência contrária também é real. Há uma certa retração em algumas 

peças de vestuário e acessórios de grife no sentido de ocultar suas logos ou assinaturas. 

Sobretudo no mercado do luxo, essa percepção parece sinalizar ao cliente uma assinatura 

“interna”. Neste caso, a ostentação da marca pode ser vista como algo vulgar ou desnecessário, 

restando a um simples detalhe em algum ponto do objeto – ou até mesmo nenhum – a 

representação do atributo oferecido. O fato curioso é que uma mesma grife pode trabalhar 
simultaneamente com os dois conceitos em uma mesma coleção.  

Não obstante as pretensões mercadológicas no sentido de atrair dois tipos de 

consumidores, consideremos, para ambos os casos, a dualidade na relação social entre pessoas 

e objetos: de um lado, a relação com a marca em contexto expositivo para uma espécie de 

interação social; de outro, a relação com a marca de forma privativa em uma relação “íntima” 

ou internalizada. Nesse sentido, o uso da etiqueta remete, enquanto objeto fetichizado, aos 

amuletos ou patuás, que podem ser utilizados em cordões (de forma expositiva) ou num bolso 

ou carteira (de forma privativa) para expressar a crença em seus atributos mágicos ou sagrados. 

Como pudemos evidenciar neste capítulo, os três aspectos aqui destacados como 

atuantes na moda estão presentes em relações sociais que transcendem o caráter funcional das 

roupas. O homem contemporâneo que se projeta como um dândi ou se vislumbra como 

protótipo de elegância, ao expressar o consumo de moda por meio de objetos estetizados, valer-

se-á de uma biografia dessas coisas para, em seu contexto, considerá-las atrativas ou 

significativas em seu savoir-faire.  

Entende-se, portanto, o quanto a gama de teorias afirmando os aspectos distintivo, 
identitário e material da moda é relevante para uma compreensão de como essas interações 

entre pessoas e objetos estetizados acontecem e de como podemos metodologicamente analisar 

suas relações de consumo. 

Se consideramos que a biografia das coisas é relevante para um entendimento dos usos 

de moda, acreditamos que nos seja igualmente relevante traçar um painel biográfico da 

trajetória da elegância masculina a partir de seu momento histórico considerado o mais 

representativo em termos de afirmação do gosto e da afeição à vida elegante. Assim, 

traçaremos, no capítulo seguinte, uma viagem no tempo, revisitando o dandismo oitocentista e 

a vida dos estetas que notabilizaram a moda masculina como modo de viver. 
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Denominem-se eles refinados, incríveis, belos, leões ou dândis, não importa: têm todos 
uma mesma origem; são todos dotados do mesmo caráter de oposição e de revolta; são 
todos representantes do que há de melhor no orgulho humano[...].                         

                                                                              Charles Baudelaire  
 

 

 No distante ano de 1830, ao tecer a trama literária de seus Tratados da Vida Moderna, 

o célebre escritor francês Honoré de Balzac havia sentenciado: “Quanto vale o homem, tanto 

vale a gravata. E, para dizer a verdade, a gravata é o homem, através dela que o homem se 

revela e se manifesta.” (BALZAC, 2009, p.12). O autor avança em seu pensamento estético-

humanista com um contundente arremate: “Porque quem diz homem, na civilização, diz homem 

vestido! O homem que sai nu das mãos da natureza é inacabado para a ordem das coisas em que 

vivemos. É o alfaiate que é chamado a completá-lo.” (Idem, p.17).  

Os “Tratados” de Balzac fazem parte de uma trilogia de textos clássicos que remetem 

ao epíteto do homem elegante e bem vestido, cujos tratos com a aparência o consagram com 
um termo emergente no século XIX, identificado por um personagem: a saber, o dandy.  

 

DECADENTISMO, ESTETICISMO, TÉDIO E ABUNDÂNCIA  

 

O final do século XIX foi considerado, por uma corrente de artistas e pensadores 

franceses, uma espécie de versão cultural do declínio do império romano para a chamada França 

moderna. Não obstante os avanços tecnológicos e científicos desse período, havia uma 

inquietude intelectual - herdeira dos mais desolados pensamentos críticos de Schopenhauer, 

Baudelaire, Gautier, Mallarmé, Verlaine, Zola, Maupassant, Manet, Rodin e Debussy, dentre 

outros, cada qual em seu campo de atuação - apregoando uma recorrência de ideias e uma 
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sensação de que tudo já havia sido feito, restando tão somente o tédio como resultado de 

tamanha abundância21. A publicação, por Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848, do Manifesto 

do Partido Comunista, também reordenou o pensamento sobre a consciência de classes e os 

papéis sociais, reabastecendo os ideais de revolução.	

Surgiria, na década de 1870, a partir desse movimento, a corrente conhecida como 

Decadentismo. Tratava-se de uma contraposição ao realismo e ao naturalismo por meio de uma 
adesão ao subjetivo, à primazia do estético, a valores inconscientes, aos mistérios da alma 

humana. A proposição artística dessa corrente adquiriria, a seu tempo, um caráter "maldito", no 

sentido de atribuir a uma considerável "estabilidade conceitual" da sociedade francesa uma 

reflexão soturna, negativista, criticista, entediada. Embora tendo influência clara sobre a 

literatura da época, o Decadentismo nem sempre é considerado propriamente uma corrente ou 

gênero literário. A ele estaria associado o Esteticismo – este também um conjunto de tendências 

filosóficas da época, afirmando a superioridade da arte sobre demais valores religiosos, morais, 

políticos e sociais de seu tempo.  

Porta-voz do movimento literário, o escritor irlandês Oscar Wilde, em seu ensaio The 

Decay of Lying, irá afirmar o caráter anti-naturalista e esteticista da arte: 

 

It is fortunate for us, however, that Nature is so imperfect, as otherwise we should have 
no art at all. Art is our spirited protest, our gallant attempt to teach Nature her proper 
place. As for the infinite variety of Nature, that is a pure myth. It is not to be found in 
Nature herself. It resides in the imagination, or fancy, or cultivated blindness of the man 
who looks at her. (WILDE, 2013, pos.23076). 

 

Com uma extensa produção literária incluindo peças teatrais, novelas, ensaios e seus 

célebres aforismos, Wilde tornou-se a figura artística que mais representou a dimensão estética 

do dandismo, tanto em sua obra quanto em sua própria vida. Sendo ele mesmo um autêntico 

flamboyant, exacerbou sua ode ao belo e ao narcísico na clássica novela O Retrato de Dorian 

Gray, publicada em 1890. Na trama, o protagonista Dorian é um jovem belo e narcisista que, 
sob a influência do dândi decadente Lord Henry Wotton, desenvolve um sentido extremo de 

culto à beleza e ao hedonismo, ao ponto de firmar um pacto satânico para manter-se em eterna 

																																																	
21 “O invencível tédio gerado pela abundância” é uma frase de Schopenhauer, rememorada pelo personagem dândi 
Des Esseintes no capítulo VII do livro Às Avessas, de Joris-Karl Huysman, espelhando a contradição entre um 
momento de rara prosperidade material e intelectual da França que, para alguns intelectuais, gerara estagnação e 
inércia criativa. Publicada em 1884, a obra de Huysman é uma espécie de ode ao esteticismo e à vida elegante, 
marcas expressivas da adesão ao decadentismo francês.  
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juventude como na pintura feita pelo artista Basil Hallward. Henry é o aceno à superficialidade, 

ao estético, ao exterior. Basil é o paradigma da ética, da moralidade, dos valores considerados 

profundos. O primeiro capítulo do livro é uma ode exacerbada ao belo artístico, como convinha 

a um esteta de sua época. 

 

Fotografia 7 – Oscar Wilde / Fotógrafo Napoleon Sarony - 1882 

Fonte: rede social Pinterest 

 

Ao analisar a obra, Enéias Tavares vai destacar que 

 

Ao unir o materialismo dos objetos finos à percepção estética, Dorian, ainda 
reconhecendo a influência de Henry, cita aquela que poderia ser a máxima exemplar do 
espírito do esteta: ‘Tornar-se espectador da sua própria vida’. Wilde, após demonstrar a 
influência discursiva que o dândi exerce sobre aqueles que estão próximos dele e 
enumerar as experiências que formariam, num jovem como Dorian, uma existência mais 
estética do que natural, demonstra que apenas numa estetização completa da existência 
encontrar-se-ia o caráter central da vida elegante. (TAVARES, 2016, p. 90). 

 

A obra retratava, assim, a propagação de um ideal estético que permeava os círculos 

metropolitanos daquela época. O ideal dandista. Um ideal que nascera de um personagem real. 
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O DÂNDI SEMINAL  

 

 O termo dandy é cunhado pelo poeta inglês Lord Byron, em 1813, e atribuído a um 

personagem já famoso em sua época por exibir um gosto refinado que contribuiu para o avanço 

da moda masculina - George Bryan Brummell, também conhecido como Beau Brummell, de 

grande reputação no início do século XIX como referência em elegância, requinte em moda e 
conhecimento dos trajes de alfaiataria.  

Como nos relata Hopkins (2013), 

Ele frequentava círculos influentes e conquistou a aprovação do príncipe regente e 
futuro rei da Inglaterra, George IV, até então conhecido por seu estilo ostentoso; 
Brummell é amplamente reconhecido por abrandar o estilo ornamentado do futuro rei. 
Com a aprovação do príncipe regente, em pouco tempo a aristocracia inglesa adotou 
estilos mais discretos. Cores brilhantes, emblemas decorativos e salto alto para homens 
logo saíram de moda. (HOPKINS, 2013, p.63) 

 

Fotografia 8 – Beau Brummell, portrait 

Fonte: National Portrait Gallery – foto de Armstrong Bridgeman publicada em The Beaux and the 

Dandies: Nash; Brummell, and d’Orsay (London, Stanley Paul & Co., 1910). 

 

É relevante considerar, mediante tal relato histórico, três fatores: as roupas do rei já eram 

consideradas um traço importante na sua apresentação em sentido político; havia uma vocação 

das aristocracias a abandonarem trajes espalhafatosos em favor de outros mais discretos 
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(embora muitas vezes o dandismo nos sugira dosagem e exagero no vestir22); e o surgimento 

de uma figura capaz de reordenar princípios para o gosto e os usos dessas vestes ganhou 

evidente expressão social. 

Hopkins ressalta que “O maior talento de Brummell estava em retrabalhar estilos e 

combinações existentes, em vez de introduzir modelos completamente novos” (idem), 

lembrando que esse dândi primevo popularizou o uso de calças longas e dos acessórios de 
pescoço, como os lenços e as golas sempre elevadas, dificultando propositadamente a flexão do 

pescoço para provocar uma postura de altivez e ar snob. Brummell viraria personagem não só 

de sua época, mas também de outro livro considerado a “bíblia do dandismo”: a obra Do 

Dandismo e de George Brummell, lançada em 1845 pelo escritor francês Barbey d’Aurevilly. 

Ainda sobre Brummell enquanto protótipo seminal do dândi, vale considerar a 

proposição de Philippe Mann de que 

 

The effect produced by Brummell’s dress was due to his behaviour and his manner. 
Many hours of concentration and preparation, of painstaking attention to detail, were 
necessary to create an impression of dignified simplicity. The ultimate result was one 
that was not entirely dissimilar to any other elegant gentleman; the distinction of the 
dandy was often only visible to the cognoscenti, and sometimes only to himself. What 
he desired was an abstraction of elegance, beyond all social signifiers. (MANN, 2017, 
pos.339). 

 

O dândi era, até então, um personagem, concentrado nas virtudes de uma única pessoa. 

Pouco a pouco, no entanto, ao ter os seus hábitos reverenciados, começa a ganhar vulto e 

generalidade, integrando praticamente um movimento. É na vida moderna – ou na Modernidade 

que age sobre a vida – que esse personagem se multiplica e é melhor explicado em um contexto 

filosófico e social que transcende a simples questão estética ou elegante. O ensaio O Pintor da 

Vida Moderna, publicado por Charles Baudelaire em 1863, é o marco definitivo de uma 

retratação mais ampla do dândi, numa leitura mais genérica e abrangente desse conceito a que 

hoje comumente nos referimos chamando de “dandismo”, designando uma representação 

coletiva do modus vivendi gerado pelo personagem.  

Tão grande é a abrangência desse ensaio baudelairiano (e também a sua relevância para 

este estudo, razão pela qual o título da dissertação é uma paráfrase do título da obra) que 

																																																	
22 Sobre essa questão, John Harvey (2003) esclarece que “Hoje em dia, a palavra dândi pode evocar a ideia de um 
almofadinha pitoresco, mas essa imagem é equivocada. No século XVII, as roupas dos grã-finos e, em seguida, a 
dos macarroni eram realmente elaboradas e policromáticas, mas o que os dândis introduziram foi uma elegância 
sóbria e comedida.” [p.37]. 
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consideramos esclarecedora uma breve passagem pelo contexto em que se inserem as reflexões 

de Baudelaire nele contidas.  

 

BAUDELAIRE E “O PINTOR DA VIDA MODERNA 

 

Fotografia 9 – Pintura de Constantin Guys - Au foyer du théatre; Ladies and Gentlemen – 1860/1892 

Fonte: Reprodução / Wikipédia 

 

A ensaio “O Pintor da Vida Moderna”, publicado no final de 1863 no jornal Figaro, 

reflete as aspirações de Baudelaire como crítico de arte e sua apreciação da pintura, motivado 

pela realização da exposição Salon de Paris23, no Salon Carré do Louvre, uma bienal de 

pinturas, desenhos e esculturas. O autor desenvolve o ensaio a partir de seu encanto pessoal na 

apreciação das obras do pintor Constantin Guys, que refletem os novos costumes e hábitos da 

vida citadina parisiense. Na obra, Baudelaire cria um pseudônimo – “Sr. G.” – para o pintor, 
																																																	
23 O Salon de Paris era um evento, criado no Museu do Louvre em 1667, para exibir obras de membros da 
Academia Real de Pintura e Escultura de Paris. Conforme Daniela Kern (2009, p.209), “Baudelaire começou a 
escrever sobre paisagem em 1845, uma necessidade imposta ao jovem crítico de arte pela própria estrutura seguida 
pelo Salão de Paris. em 1845 a especialização é maior: a Pintura divide-se em Quadros históricos, Retratos e 
Paisagens, e além da Escultura há um gênero novo, Desenhos e Gravuras[...]”. 
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sugerindo um anonimato que, segundo Jérome Dufilho24 em seu ensaio O Pintor e o Poeta, 

enfatiza a ideia de se tratar de um artista “[...] extremamente modesto, mas tão conhecido que 

todos imediatamente o reconhecerão [...]” ou ainda tentar, com o uso desse nome fictício, “[...] 

expressar sua intenção de teorizar sobre esse novo belo independente de qualquer referência 

precisa.” (DUFILHO; BAUDELAIRE, 2010, p.106). 

    Dufilho irá destacar um ponto interessante na obra de Guys que ele julga ter sido fator 
preponderante na escolha de suas pinturas por Baudelaire para o desenvolver de seu ensaio: 

 

Guys é o primeiro a olhar a vida com esse olhar, ou seja, com o olhar de um explorador 
de fatos sociais “significativos para o público”, e traduzi-la com essa mão, ou seja, “sem 
arte”. [...] Ele é a multidão [...] O Sr. G absorve a multidão na qual ele é flâneur, 
observador, artista e filósofo. (DUFILHO; BAUDELAIRE, 2010, p.107).  

 

Paris era mesmo uma metrópole em ebulição. A cidade em vias de intensa transformação 

efervescia como o mais representativo modelo de metrópole do recente capitalismo, conforme 

o registro de David Harvey: 

 
Paris em 1850 era uma cidade na qual problemas e possibilidades sociais, econômicos 
e políticos efervesciam. Alguns a viam como um lugar doente assolado por tormentos 
políticos, dilacerado por lutas de classe e arruinado pela própria decadência, corrupção, 
crime e cólera. Outros a viam como uma cidade de oportunidades para a ambição 
privada ou o progresso social; se as chaves certas para o mistério de suas possibilidades 
fossem encontradas, toda a civilização ocidental poderia se transformar. [...] sua 
população aumentou rapidamente, de 786 mil habitantes em 1831 para mais de 1 milhão 
em 1846 [...] Sua indústria crescera de forma notável, tendo, inclusive ampliado seu 
tradicional papel centralizado como o coração nacional das comunicações, das finanças, 
do comércio, da cultura e, é claro, da administração do Estado. Com um passado tão 
dinâmico, como ela não poderia ter um futuro dinâmico?  (HARVEY, 2008, p.133).  

 

Esse panorama contraditório de tensão e esperança, adversidade e progresso, caos e 

ordem reinantes na cidade, não passou despercebido aos olhos e ao tino poético de Baudelaire. 

Em seus escritos filosóficos sobre a questão da arte, ele já apregoava sua visão de que a 

abordagem estética e o ambiente citadino deveriam estar conjugados em uma só forma de 

reflexão, ao indagar a si mesmo e a si mesmo responder: “O que é a arte pura segundo a 

concepção moderna? É criar uma magia sugestiva contendo ao mesmo tempo o objeto e o 

sujeito, o mundo exterior ao artista e o próprio artista.” (BAUDELAIRE, 1998, p.45). 
																																																	
24 O francês Jérôme Dufilho é um estudioso especialista na obra de Constantin Guys. O ensaio referido neste 
parágrafo foi escrito exclusivamente para a edição brasileira de O Pintor da Vida Moderna creditada na 
bibliografia deste trabalho, para a qual Dufilho também colaborou cedendo todas as imagens de obras do pintor 
que aparecem como figuras ilustrativas do livro. 
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É a partir dessa concepção que Baudelaire vai desenvolver, no ensaio sobre as pinturas 

de Guys, um texto intitulado O Dândi, que se tornará a formulação definitiva para difundir uma 

espécie de ideal sócio-político à figura até então meramente estética do personagem.  

Baudelaire será o primeiro a evidenciar um “dandismo” como fenômeno, e a figura do 

dândi em uma possível manifestação coletiva. Ao reiterar que “O dandismo não é nem mesmo, 

como muitas pessoas pouco sensatas parecem acreditar, um gosto imoderado pelo toalete e pela 
elegância material” (BAUDELAIRE, 2012, p.15), ele dá o ponto de partida para moldar, em 

sua teoria, o caráter prático a que se destina ou deve se destinar a manifestação do dândi em 

caráter coletivo de um ato quase revolucionário: 

O dandismo aparece sobretudo nas épocas de transição em que a democracia não se 
tornou ainda todo-poderosa, em que a aristocracia está apenas parcialmente claudicante 
e vilipendiada. Na confusão dessas épocas, alguns homens sem vínculos de classe, 
desiludidos, desocupados, mas todos ricos em força interior, podem conceber o projeto 
de fundar uma nova espécie de aristocracia, tanto mais difícil de destruir pois que 
baseada nas faculdades mais preciosas, mais indestrutíveis, e nos dons celestes que nem 
o trabalho nem o dinheiro podem conferir. (BAUDELAIRE, 2012, p.17) 

 

Em seu artigo As Muitas Faces do Dândi (CATHARINA; COUTINHO et al., 2006), o 

especialista em letras neolatinas e literatura francesa Pedro Paulo Catharina irá lembrar que 

“[...] o dândi se eternizou ao longo dos anos em muitas máscaras [...]” (idem, p.62), tanto como 

personagem social quanto personagem de várias obras da literatura. Catharina faz um 
importante registro de como o dândi literário foi bem visto e malvisto em momentos diferentes 

de obras e autores, e vai destacar justamente a abordagem de Baudelaire ao “[...] colocar o dândi 

no centro de sua reflexão crítica sobre a modernidade [...]”  (ibidem, p.67), fazendo algumas 

citações de trechos de O Pintor da Vida Moderna para ilustrar suas observações: 

 

Como outros inquietos artistas do século XIX, [Baudelaire] busca propor um novo 
código estético que incorpore a imagem e o ritmo da realidade contemporânea. Através 
do dândi e de sua relação com a moda, o autor de As Flores do Mal elabora o conceito 
de modernidade, aliando o eterno ao transitório: “A modernidade é o transitório, o 
efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o 
imutável”25. Ao belo clássico e eterno o poeta opõe o belo fugaz da moda. Nada melhor 
do que a moda para evidenciar o belo moderno. “Trata-se [...] de tirar da moda o que 
esta pode conter de poético no histórico, de extrair o eterno do transitório”26. [...] A 
moda, com seu culto do fugaz e do provisório, coloca o dândi no proscênio do que 
Baudelaire chama de modernidade. (CATHARINA in COUTINHO et al., 2006, p.67-
68). 

 

																																																	
25 BAUDELAIRE, 2010, p.35       
26 Idem. 
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Pedro Paulo Catharina destaca ainda que “o dândi baudelariano sinaliza, de forma 

irônica e mordaz, a desordem das coisas e se coloca em cena em tensão com o capitalismo e a 

decadência da sociedade que pensa ter atingido um alto grau de civilização” (CATHARINA, 

COUTINHO et al., 2006, p.68). Em outro de seus textos publicados, onde realiza um estudo 

crítico da obra Às Avessas, de Joris-Karl Huysmans, Pedro Catharina, ao analisar questões 

literárias referentes ao fin-de-siècle27, faz menção à obra de outro autor francês:  

Na primeira metade do século XIX, o painel da decadência da sociedade aristocrática e 
da ascensão da classe burguesa ao poder é magistralmente construído na Comédie 
humaine, de Honoré de Balzac, um dos grandes modelos de romance do século XIX. 
Mas talvez seja no Traité de lá vive élégante, onde o escritor discorre sobre a questão 
da moda, melhor do que na Comédie humaine, geralmente lida como um panorama 
otimista da sociedade burguesa, que se evidencia a consciência balzaquiana de uma 
sociedade em decadência e não em progresso. A moda (roupas, comportamento, 
decoração), tão importante para o dandy e presente na literatura fin-de-siècle, tem nesse 
texto um dos melhores representantes de sua importância estrutural e simbólica na 
sociedade francesa do século XIX [...]. (CATHARINA, 2006, pp.82-83).    

 

A ênfase nesse dândi que vai de Balzac a Baudelaire é, sobretudo, uma ênfase na 

construção, pelo poeta francês, de uma vocação estética associada a um conteúdo discursivo 

que tem plena articulação política com a vida e o pensamento de seu tempo. Em linguajar mais 

fashionista, seria uma transição de um caráter style para uma abordagem de lifestyle 

diferenciando conceitualmente a inclinação do dândi. Conforme Tavares (2016): 

 

Na obra de Baudelaire, textos como O Dândi e O Pintor da Vida Moderna, de 1863, 
destacam as características dessa estética, nomeando-as ‘modernas’, como exemplares 
da imagem, do ritmo e da moda dos novos tempos. É também neles que Baudelaire 
postula que caberia ao dândi contrariar a vida burguesa, sendo a androginia, a toalete e 
a articulação textual suas principais armas. Depois de Baudelaire, serão Huysmans28 e 
Wilde que estabelecerão às gerações seguintes a imagem definitiva do dândi. 
(TAVARES, 2016, pp.79-80). 

 

A figura do dândi acaba sendo incorporada na literatura sob esse viés crítico proposto 
por Baudelaire, partindo de uma leitura personalizada para uma leitura genérica do personagem 

																																																	
27 No capítulo Fin-de-Siècle, Decadência e Dandismo, (CATHARINA,2006:78) o autor vai pontuar a retratação 
desse período histórico dentro de uma perspectiva literária, partindo de uma compreensão do uso geral do termo 
como referência temporal até seu emprego na literatura refletindo um século XIX em estado de pessimismo 
contrário ao século XVII francês, “[...]visto como um século otimista e confiante no progresso” (idem, p.81). 
28 O francês Joris-Karl Huysmans publica, em 1884, a obra Às Avessas, considerada “a bíblia do decadentismo” e 
uma ode ao esteticismo e à vida elegante. No conto de Huysmans, o rico herdeiro Jean Floressas des Esseintes, 
personagem icônico da literatura dandista, acometido de uma nevrose, “dessocializa-se” do centro nevrálgico de 
Paris e isola-se numa casa na pacata Fontenay-aux-Roses, onde decora detalhadamente sua casa e ressignifica sua 
própria existência a partir de objetos de arte, ornamentos e produtos estetizados comprados no mais esfuziante e 
sofisticado mercado europeu de sua época – o comércio de Paris.  
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por meio de seu sentido ideológico. Baudelaire vale-se da figura do dândi para teorizar sobre o 

advento da própria modernidade – seu surgimento, seus valores, seu status de “novo tempo”. 

Walter Benjamin tratará, também, para além da questão estética o caráter do dândi 

baudelariano: 

Para Baudelaire, o dândi se apresentava como descendente de grandes antepassados. O 
dandismo é para ele “o último brilho do heróico em tempos de decadência”. [...] Na 
verdade, é impossível desconhecer nos traços reunidos no dândi uma assinatura 
histórica bem definida. O dândi é uma criação dos ingleses, que eram líderes do 
comércio mundial. A rede de comércio que envolve o globo terrestre estava nas mãos 
dos especuladores da Bolsa de Londres; suas malhas percebiam as mais variadas, as 
mais repetidas, as mais insuspeitadas vibrações. O negociante tinha de reagir diante 
dessas vibrações, mas sem trair suas reações. O conflito que assim se gerava foi utilizado 
pelos dândis na própria encenação. Elaboraram o engenhoso treinamento necessário 
para dominar esse conflito. Aliaram a reação fulminante a atitudes e mímicas relaxadas 
e mesmo indolentes. [...] Assim um frequentador de bulevares parisienses imaginava a 
figura do dândi londrino, assim ela se refletia fisionomicamente em Baudelaire. 
(BENJAMIN, 1994, pp.93-94) 
 

 

Benjamin irá destacar, assim, um caráter farsesco e encenador do dândi como uma 

característica advinda de uma atitude ligada à economia de mercado de sua época, 

demonstrando seu papel relacional com estruturas sociais de seu tempo, não apenas às afetações 

ou poses referentes a seu caráter modista. 
Barthes (2005) também enveredará por uma leitura objetiva acerca dos propósitos do 

dândi com relação à sua posição dentro de uma sociedade de consumo emergente que tinha na 

moda um de seus esteios afirmativos. Justo em um momento em que a burguesia aflorava e 

requisitava modelos e padrões para consumo, dentre os quais os de vestuário por meio dos 

sistemas de moda, o dândi surge com uma proposta a contragosto, onde o caráter autoral e 

autorreferente ia de encontro a uma doutrinação estética de vestuário de seu tempo. Barthes irá 

lembrar que o dândi  

 
[...] é quem decidiu radicalizar o vestuário do homem distinto, submetendo-o a uma 
lógica absoluta. Por outro lado, ele exagera na distinção, cuja essência, para ele, já não 
é social, porém metafísica: o dândi não opõe de modo algum classe superior à classe 
inferior, mas apenas e absolutamente ao vulgo; além disso, indivíduo para ele não é uma 
idéia geral: é ele mesmo, purificado de todo e qualquer recurso comparativo, de tal 
maneira que em última análise, é a si mesmo e a mais ninguém que tal Narciso dá a ler 
seu próprio vestuário. (BARTHES, 2005, p. 347) 
 

Ao constituir-se como um movimento, evidentemente o dandismo constituiu também 

uma espécie de casta social. Dessa forma, incitou um regime de exceção não apenas em nível 

comportamental, mas sendo um modelo de resistência que evidentemente viria a incomodar a 

ordem política vigente. Visto como um antagonista do sistema de sua época, passa a ser 
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imputado como maldito, o que leva Barthes à dedução de que “[...] não foi a socialização geral 

do mundo [...] que matou o dandismo; foi a intervenção de um poder intermediário entre o 

individuo absoluto e a massa total: a Moda ficou, de algum modo, encarregada de sutilizar e 

neutralizar o dandismo” (idem, p. 351). 

Além da Inglaterra e da França, o dandismo teve seu fluxo histórico em dois outros 

lugares, onde duas figuras de relevância literária também se celebrizaram como adeptos de seu 
ideário estético. 

 

OS SIBARITAS ITALIANOS 

 

Na Itália, Gabriele D’Annunzio (1863-1938) engendrou uma vasta obra literária e foi 

porta-voz do decadentismo na Roma do fim de século XIX. O dandismo italiano pode ser a ele 

associado na figura dos sibaritas, termo surgido, segundo Flora de Paoli Faria (2006, p.35), a 

partir da “expressão vivere da sibarita, que significa viver uma vida de luxo e refinamento”, 

referindo-se aos habitantes originais da cidade de Sibari, destruída em 510 a.C pelos 

crotonenses, “conhecidos pela vida luxuosa que levavam e pela sua indolência” (idem).  

Flora irá afirmar, ainda, que “certamente, o estilo de vida dos sibaritas históricos, com 

sua busca do prazer e artificialidade, estimulou os novos sibaritas do final do século” (ibidem, 

p.36) e que “a representação dessa estética certamente exige o engendramento de figuras como 

o esteta, o dândi [...]” (ibidem). Obras de D’Annunzio como Canto Novo, Terra Verginei (1882) 

e Il Piacere (1889), ainda segundo a autora, reproduziam “em detalhes a experiência mundana 
e estetizante da juventude vivida em Roma” (ibidem) do escritor. 

 

JOÃO DO RIO: NOSSO DÂNDI 

 

No Brasil, o mais célebre representante literário do dandismo é o jornalista, escritor e 

dramaturgo João do Rio (1881-1921). Vivendo seu período mais criativo na fase de 

transformação urbana promovida pelo prefeito Pereira Passos, João do Rio vai tecer em seus 

escritos o retrato dessas mudanças que, como ecoa nas falas do personagem Godofredo de sua 

peça teatral “Eva”, encenada pela primeira vez no Theatro Casino Antártica de São Paulo, na 

noite de 13 de julho de 1915, obrigava a todos “a representar Paris na roça”. A trajetória pessoal 

e social de João do Rio espelhava-se em sua própria obra, como nos aponta Julia O’Donnel: 

 
Mulato, calvo, gordo e homossexual, a personagem João do Rio descolou-se de sua 
matriz biográfica (Paulo Barreto) e garantiu espaço no inventário de seu tempo. Com 
seus fraques sempre verdes, sua presença era indisfarçável e seu público jamais era 



	 	 	
	

	 	 	 	
	

72	

neutro. [...] Rodeado dos aparatos materiais, ideológicos e sociais da vida nas grandes 
cidades, o autor fez do urbano seu mote único e inesgotável, e sua própria imagem 
pública era uma alegoria do ethos da metrópole. (O’Donnell, 2008, p. 14). 
 
 

João parecia ter se reinventado, recriando seu tipo como um alter ego de si mesmo: a 

figura estetizada e reeditada dele próprio, como se fosse um de seus personagens, frequentando 

os salões nobres de sua época. Concebeu um ideal estético de vida presente em suas obras e na 

narrativa de suas crônicas preciosas, como no clássico literário A Alma Encantadora das Ruas, 
de 1908, um retrato vivo da dinâmica e dos tipos da “nova” cidade concebida em um projeto de 

modernidade. Sua figura física era expressão da transformação intelectual a que também se 

submeteu nesse processo de “autorreconfiguração”. Julia O’Donnel irá lembrar que seu caráter 

autodidata fora capaz de lhe conferir larga erudição, obtida em leituras que incluíam “desde 

autores da tradição naturalista européia até nomes da filosofia grega, passando por uma especial 

afeição ao decadentismo de Oscar Wilde" (idem). Era, portanto, intrínseco o seu elo com as 

questões do decadentismo, do dandismo e com os estetas que lhe inspiravam as leituras tropicais 

da nova vida glamourosa e burguesa no centro do Rio de Janeiro. 

 Uma mostra de seu interesse pelas modas dos homens de sua época é a eloquência 

descritiva de um gentleman, explorada em minúcia de detalhes em uma de suas crônicas: 

 
Um jovem gentleman, como se chama agora. A começar pelos pés: borzeguins em que 
o couro aparece apenas na biqueira e no contraforte dos saltos; calça dobrada e larga do 
joelho para cima; casaco cintado logo abaixo do peito (o que lhe faz um pequeno ventre 

artificial de canguru) com botões grandes nas portinholas de todos os bolsos; camisa 
leve de riscas; gravata petti-noeud no colarinho baixo e mole; um chapéu-de-palha 
debaixo do braço; cara raspada e passada em creme com pó pelo processo americano; 
cabeleira negra lustrosa, toda para cima. O gentleman espera. Como sacode o braço, 

verificamos que tem também uma pulseira (João do Rio, 1917, p.46, apud O’Donnell, 

2008, p. 105) 

 
Conquistando o posto de imortal da Academia Brasileira de Letras em 1910, João do 

Rio tem em sua biografia um registro curioso, que definitivamente o consagra como homem 

das esquinas e das multidões. Seu funeral, em 1921, registrou uma turba de mais de 100 mil 

pessoas nas ruas, onde sua alma encantadora também se fez imortal. 
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Fotografia 10 – João do Rio, maior referência de dandismo literário no Brasil 

Fonte: Internet   
 

Como se vê, foram muitas as nuances do dandismo ultrapassando a fronteira restritiva 
a um modismo, situando-lhe em outros sentidos de sua época como agente participante ou 

refletor de expectativas (ou da frustração delas) em seu tempo. O dândi, de fato, não passaria 

despercebido. Esse sentido político além do estético também será enfatizado nas interpretações 

feitas por um teórico literário e ensaísta contemporâneo, o holandês Geertjan de Vugt, que lhe 

atribuirá um sentido político bastante destacado. 

 

O POLIT-DANDY DE GEERTJAN DE VUGT 

 

 O pesquisador holandês Geertjan de Vugt, que em 2015 obteve um PhD em Literatura 

Comparada na Universidade de Tilburg, na Holanda, com uma tese sobre a genealogia do 

dandismo político, propõe, em seus estudos, uma nova interpretação do dandismo a partir de 

leituras da obra de outro holandês, o romancista e crítico literário Lodewijk Van Deyssel (1864–

1952). Ao conceber aquilo a que ele chama de The Polit-Dandy, Vugt elabora a seguinte 

proposição: 

I will step out of the confines of the more or less traditional and well-accepted historical 
narrative in which the dandy is solely read as an apolitical British–French phenomenon. 
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As part of my attempt to show that this view is essentially flawed, I scrutinize all the 
remarks and notes left to us by one of the most pre-eminent voices in the Dutch fin-de-
siècle literary scene, namely that of literary critic and writer Lodewijk van Deyssel. I do 
so in order to lay bare a decidedly political dimension behind the aesthetic norms 
advocated by this conspicuous Dutch literary figure. In doing so I hope to disprove two 
common assumptions: first, that dandyism was or is solely a British–French 
phenomenon; and second, that dandyism is characterized by an art-for-art’s sake, 
apolitical attitude. (VUGT, 2013, p.58) 

 

Sua análise sistemática empreende leituras que confrontam as interpretações comuns, 

na literatura de seu país, dos registros de Van Deyssel na obra Literatuur en Moderniteit in 

Nederland, suprimindo elementos que Vugt enxerga como políticos e reiterando narrativas 

estéticas sobre os dândis. Vugt tomará suporte em Nietzsche e sua obra Genealogia da Moral, 

texto-chave em que o pensador alemão propõe a genealogia como um modo de escrever a 

história, e reitera que não é tanto o corpo, mas a experiência - no caso de Nietzsche, da 

moralidade - o objeto a ser estudado. Ao considerar o modelo nietzschiano e pensar em uma 

análise dessa experiência de singularidade do dândi dentro do contexto de sua comunidade, 

Vugt leva a pensar que sempre haverá, implícita ou explicitamente, uma força coercitiva, em 

forma de normatividade, influenciando e moldando nossas experiências.   

Dessa forma, Vugt irá concluir que “[...] O dândi como uma utopia ambulante não 

constituía uma ameaça à harmonia da comunidade, como se poderia esperar, e representa uma 

vida na qual as aparências internas e externas estão em perfeita harmonia” (VUGT, 2013, p.76). 

Para Vugt, as questões estéticas acabaram historicamente ofuscando uma derradeira leitura do 

papel político de um personagem que critica e também revela os valores morais de sua própria 
época. 

As interpretações do dandismo na visão crítica de Vugt reforçam estudos 

contemporâneos29 que buscam uma base argumentativa capaz de refletir sobre aspectos 

político-ideológicos além das leituras usualmente estéticas do dandismo. Há um dado, porém, 

que consideramos importante, que parece refutado no engajado esforço argumentativo de Vugt 

buscando “desestetizar” as leituras dandistas.  

A discussão sobre essa polarização entre o estético e o político, ao que nos parece (e 

reitera este estudo) é que, enquanto valor intrínseco – independente do grau primário ou 

secundário que lhe seja atribuído em termos de relevância –, o caráter estético do movimento 

ainda é a sua maior referência. Uma vez que esta pesquisa também se propõe a identificar 

																																																	
29 Podemos citar, por exemplo, os grupos de pesquisa Ressonâncias do Decadentismo na Belle Époque Brasileira 
e Estéticas de Fim-de-Século, ambos vinculados ao diretório do CNPq/Brasil.  
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registros ideológicos presentes no movimento, não se pretende desconsiderar que esses 

registros possam, apesar disso, encobrir a perspectiva clara e histórica de um legado 

predominante de suas vinculações estéticas através do tempo.  

Para se compreender esse protagonismo temático do estético sobre o político, com um 

aspecto prevalecendo sobre o outro, pode-se recorrer a uma reflexão de Andreas Huyssen sobre 

a cultura da memória, na qual o pensador discorre sobre usos políticos da memória através da 
história, afirmando que “nem sempre é fácil traçar uma linha de separação entre passado mítico 

ou passado real”, uma vez que “o real pode ser mitologizado tanto quanto o mítico pode 

engendrar fortes efeitos de realidade”30. Mitificado, assim, como personagem estético, o dândi 

parece ter essa percepção como aspecto predominante em sua própria sobrevivência histórica.   

A predominância de referências estéticas ao fenômeno do dandismo oitocentista parece 

relacionar-se a uma cultura típica da virada do século XIX para o século XX, que é o predomínio 

da técnica, dos recursos técnicos, contribuindo para que a era moderna pudesse ser considerada, 

assim, uma era das imagens.  

Walter Benjamin chega a afirmar que, na modernidade, “[...]enquanto a relação do 

presente com o passado é puramente temporal e contínua, a relação do ocorrido com o agora é 

dialética – não é uma progressão, e sim uma imagem, que salta. – Somente as imagens dialéticas 

são imagens autênticas” (BENJAMIN, 2006, p. 505). Benjamin prescreve uma leitura não-

homogênea ou em linha reta da história, mas em uma narrativa como em colagens que traduzam 

os fatos em uma visibilidade (Anschaulichkeit)” (idem, p. 503), Tal raciocínio o leva a crer  que 

“a história se decompõe em imagens, não em histórias” (idem, p. 518).  

Estariam, assim, envolvidos nessa perspectiva de um caráter figurativo da história, os 

fatores que efetivamente consagraram o dândi mais por seus atributos estético-visuais de um 

“modista”, criador de signos e elementos estetizados compondo sua imagem histórica, do que 

mais especificamente por quaisquer outros fatores que porventura poderiam também a ele serem 

associados.   

A imagem do dândi e o conceito de lifestyle difundidos através do dandismo 

transcenderam seu tempo, e a todo tempo se fazem presentes nas veiculações midiáticas e nas 

campanhas de moda dos dias atuais. Grandes grifes de moda contemporâneas têm lançado 

																																																	
30 Em HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela Memória: Arquitetura, Monumentos, Mídia. Rio de Janeiro: 
Aeroplano, 2000, p.16. 
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coleções com referências ao dandismo; redes sociais imagéticas como Pinterest e Instagram 

possuem inúmeras pastas e hashtags mencionando o dandismo.  

O caráter estético e a inspiração em sua visualidade influencia de forma atuante as 

imagens de nosso tempo. 

Fotografia 11 – Pastas sobre dandismo na rede social Pinterest 

 

Fotografia 12 – Top 5 de hashtags sobre o tema Dandy na rede social Instagram 
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Fotografia 13 – Perfis de Dândis Contemporâneos na rede social Instagram 

 

Fotografia 14 – Dandismo em revista de moda masculina 

FONTE: Editorial Revista Viva Moda / Outubro 2015 
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O DÂNDI, A CIDADE E O FLÂNEUR  

 

Uma importante característica inerente ao dândi diz respeito a seu caráter citadino. Ele 

é um autêntico “produto da urbe”. Benjamin (2000, p.29), ao afirmar que “a figura do dandy 

londrino na imaginação de um boulevardier parisiense [...] se reflete fisionomicamente em 

Baudelaire”,  tipifica a relação clara entre uma soma de atributos oriundos de uma cultura social 
emergente no fluxo de duas metrópoles.  

O século XIX é marcado por projetos de urbanização e industrialização que, como já 

visto, alteram o movimento das cidades, desde sua arquitetura aos apelos de consumo e à 

circulação de pessoas em suas vias e bulevares, transformando experiências da vida, do tempo 

e do espaço. A cidade do século XIX é reconfigurada em sua estrutura funcional e social. 

Surgido nesse cenário de efervescência da metrópole, com o ímpeto de distinguir-se de uma 

burguesia eminentemente cosmopolita, o dândi reitera seu caráter contraditório em amplo 

sentido ao ser a negação de si mesmo: ele repudia os modos burgueses, mas é inegavelmente 

um “descendente dos burgos”.  

A essa sua natureza citadina, atribui-se-lhe um novo adjetivo, que vem a ser uma 

extensão de sua atividade estética. A saber, os homens elegantes dessa época passam a ser 

também conhecidos como flâneurs. Walter Benjamim afirmará o caráter relevante entre esse 

personagem e a urbe, ao declarar que  “a cidade é o autêntico chão sagrado da flanêurie” (1994, 

p 191), enquanto o sociólogo Chis Jenks assim o irá definir: 

 

The flâneur is the spectator and depicter of modern life, most specifically in relation to 
contemporary art and the sights of the city. The flâneur moves through space and among 
the people with a viscosity that both enables and privileges vision. The flâneur possesses 
a power, it walks at will, freely and seemingly without purpose, but simultaneously with 
an inquisitive wonder and an infinite capacity to absorb the activities of the collective, 
– often formulated as ‘the crowd’ (JENKS, 1995, p.1460. 

 

 Em Charles Baudelaire, originariamente os dois termos – o dândi e o flâneur – 

aparecem conjugados, quando, em dois parágrafos consecutivos de sua obra O Pintor da Vida 

Moderna, o poeta busca assim qualificar o personagem Sr.G: 

De bom grado eu o qualificaria de dândi, e para isso teria algumas boas razões; pois a 
palavra dândi implica uma quintessência de caráter e um entendimento sutil de todo o 
mecanismo moral deste mundo [...] A multidão é seu domínio, como o ar é o do pássaro, 
como a água o do peixe. Sua paixão e sua profissão consistem em desposar a multidão. 
Para o perfeito flâneur, para o observador apaixonado, constitui um grande prazer fixar 
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domicílio no número, no inconstante, no movimento, no fugidio e no infinito. Estar fora 
de casa e, no entanto, sentir-se em casa em toda parte; ver o mundo, estar no centro do 
mundo e continuar escondido do mundo, esses são alguns dos prazeres desses espíritos 
independentes, apaixonados, imparciais, que a língua não pode definir senão 
canhestramente. (BAUDELAIRE, 2010, p.28-30) 

 

A conexão entre o dândi e o flâneur é reiteradamente um produto de suas interações no 

ambiente metropolitano, como também pontua Stephen Robins: 

 

The dandy, that divine alien, is always a city dweller. He would not know what to do 
with himself if he was cut adrift in the coutryside. His favourite activity is a 
quintessentially urban form of loafing known as flânerie. The word derives from the 
french verb flâner, which means "to stroll” or "to loaf". Flânerie, therefore, is the 
activiting of strolling around town with no particular aim in mind, and the flâneur is an 
urban idler. He can existy only in the metropolis. He ambles down the avenues of time 
and dawdles on the boulevards of the city; sauntering through life. The pavement is his 
catwalk, and he poses for the populace, watching the crowd and being watched by the 
crowd. (ROBINS, 2001, p.216) 

 

 

Para efeitos desta pesquisa, é absolutamente relevante salvaguardar essa associação 

entre os usos desses dois termos – o dândi e o flâneur - combinados, de forma que possamos 
realizar as interpretações propostas no capítulo seguinte. 

Não obstante as diversas literaturas abordadas terem oferecido seus múltiplos pontos de 

vista sobre a natureza intrínseca do dândi, o motivo de nossa revisitação não é exatamente 

discutir a sua gênese, sua genealogia ou propósito dominante. A travessia pelo século XIX ao 

encontro dos dândis oitocentistas reitera, para nosso propósito, a intenção de criar um estudo 

paralelo entre suas expressões e as expressões dos homens elegantes do novo milênio. Segundo 

Gilda Mello e Souza, “[...] o século XIX, trazendo as profissões liberais, a democracia, a 

emancipação das mulheres e a difusão dos esportes, completará as metamorfoses sociais que 

fizeram o traje hirto dos séculos anteriores desabrochar na estrutura movediça de hoje em dia”. 

(SOUZA1987, p.50). Assim a autora justifica a escolha desse período ao elaborar seus estudos 

sobre a moda, perspectiva aqui também adotada. 

Tomamos o exemplo do dândi por sua representatividade como construção de moda e 

elegância masculinas justamente no século XIX por ser este o período considerado de afirmação 

definitiva do modelo que hoje se compreende como “estrutura de moda”, em seu sentido de 

produção, comercialização e apelo para consumo.  
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Até aqui contemplamos, neste trabalho, as múltiplas interpretações das lógicas de 

consumo em aspectos teóricos generalizados (Introdução do trabalho), o cenário 

contemporâneo do homem estetizado (Capítulo 1), as implicações socioculturais da moda em 

seus variados aspectos simbólicos, distintivos e materiais (Capítulo 2) e uma revisitação do 

dandismo oitocentista, retratado na literatura do século XIX e em teóricos contemporâneos que 

a estudaram (Capítulo 3).  

Consideramos esse percurso pelo arcabouço teórico capaz de oferecer reflexões 

estruturais para as leituras que se seguem do trabalho etnográfico realizado com homens 

consumidores do Novo Milênio e com a grife alemã Hugo Boss, no capítulo seguinte deste 

nosso trabalho. 
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A obra de arte só adquire sentido e só terá interesse para quem é dotado do código 
segundo o qual ela é codificada. [...] O espectador desprovido do código específico 
sente-se submerso, "afogado", diante do que lhe parece ser um caos de sons e de ritmos, 
de cores e de linhas, sem tom nem som. [...] o "olho" é um produto da história 
reproduzido pela educação. Pierre Bourdieu (2007, pp.9,10) 

Logo que as classes inferiores começam a apropriar-se da moda, ultrapassando assim a 
fronteira instituída pelas superiores e rompendo, destas, a homogeneidade da co-
pertença assim simbolizada, as classes superiores desviam-se desta moda e viram-se 
para outra, graças à qual de novo se diferenciam das grandes massas, e na qual o jogo 
mais uma vez se inicia. Pois, naturalmente, as classes inferiores olham para cima e 
procuram subir e conseguem isto sobretudo nas áreas que estão sujeitas à moda, porque 
estas são, de longe, as mais acessíveis à imitação externa. Georg Simmel (2008, pp.27) 

 

POR QUE HUGO BOSS? 

 

Para justificarmos o critério de escolha da marca de moda a ser trabalhada neste estudo, 

consideramos relevante visitar dois teóricos e suas associações entre moda e questões de classe 

social, conforme seus respectivos textos supracitados. 

No texto de Pierre Bourdieu, a questão do “gosto” é associada a um sentido adquirido 

por meio de uma codificação que imprime ou institui valoração diferenciada a uma obra de arte 

- que, em sentido genérico, o autor também associará a toda variedade de bens culturais. 
Bourdieu (2007, p.238) se referirá ao agente dessa codificação como “Aquele que, como se diz, 

pode se arrogar o direito de se situar além das regras”, reiterando que, por estar situado em uma 

condição superior no estrato social, esse agente codificador “apresenta-se como criador de 

regras, ou seja, como taste maker, árbitro das elegâncias”. 

No texto de Georg Simmel, o autor reitera o sentido imitativo da moda como uma 

possibilidade de ascensão social simbólica estabelecida efetivamente pelo código da roupa: para 



	 	 	
	

	 	 	 	
	

82	

o autor, há uma dualidade que distingue imitadores e imitáveis. Simmel reitera, ainda, que é 

justamente na medida dessa interação que a moda (ou seus “códigos de apropriação”, na lógica 

de Bourdieu) realiza seu fluxo contínuo de imitação versus diferenciação, à medida que os 

imitados precisam reinventar seus modelos para se manterem distintos de quem “olha pra cima” 

e os imita.  

Ambas as teorias podem corroborar uma leitura relativa de que a moda é concebida pela 
elaboração de produtos estéticos separados em classes por uma hierarquia socioeconômica. 

Como já fora dito na apresentação deste trabalho31, tal percepção levou-nos à adoção de um 

estudo específico do consumo de moda masculina a partir de marcas prestigiadas em classes 

sociais mais abastadas, normalmente servindo de parâmetro para os sentidos de codificação e 

imitação propostos nos textos referidos. 

Para atender o propósito de se investigar as veiculações dos "códigos para apropriação" 

(BOURDIEU, 2007, p.9) de estilo, distinção e elegância por meio de discursos publicitários em 

peças de comunicação destinadas ao mercado de luxo e aos homens contemporâneos das classes 

A e B, era preciso adotar uma marca sólida, de prestígio e tradição em seu mercado, fortemente 

posicionada como referência de moda para o público masculino, que tivesse presença 

internacional e uma significativa produção de comunicação veiculada estrategicamente em 

mídias diversas.  

A grife escolhida foi a brand alemã Hugo Boss, inserida no mercado global mundial e 

reputada como uma das mais expressivas empresas de moda do cenário contemporâneo. 

 

BREVE HISTÓRIA DA MARCA 

 

Em 1924, na cidade de Metzingen, ao sul da Alemanha, o alfaiate Hugo Ferdinand Boss 

inicia seus negócios com uma pequena loja de roupas, confeccionando uniformes para 

trabalhadores e fardas militares de reconhecido padrão de qualidade.  

Duramente atingida pela recessão econômica mundial em 1929, a fábrica quase foi à 

falência em 1931, ensaiando uma lenta recuperação em 1933, apesar das restrições de 

exportações impostas pela direção nacional-socialista do país. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, a fabricação de roupas em geral foi reduzida na Alemanha, mas a produção de 

																																																	
31 Ver página 9 desta dissertação. 
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uniformes de trabalho e fardas militares teve menores restrições, o que possibilitou à empresa 

de Hugo experimentar um grande crescimento.  

Hugo morreu em 1948 sem ver sua fábrica fundada em 1924 tornar-se uma grande 

empresa de moda masculina a partir dos anos 50, quando, mais especificamente em 1953, já 

sob a direção de seu genro e sob uma estrutura de gestão familiar, lançou seu icônico terno 

masculino em tecidos mais leves e linhas mais suaves, tornando-se, desde então, o preferido 
dos homens de negócios. A marca atravessou as décadas seguintes aumentando seu prestígio e 

sua presença de mercado. Hoje, é referência absoluta em elegância e produtos de alta qualidade 

em moda masculina. 

 

Fotografia 15 – Capa do livro oficial da marca, sobre a história do terno Hugo Boss  

FONTE: GMbH( 2013) 
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No ano de 2011, uma revisão de sua história trouxe novos fatos sobre o passado da 

empresa. Após repercutirem na mídia matérias relacionando Hugo Ferdinand a um vínculo com 

o nazismo, a própria companhia financiou uma pesquisa que redundou no livro Hugo Boss, 

1924-1945. Eine Kleiderfabrikzwischen Weimarer Republik und „Drittem Reich“ (Hugo Boss, 

1924-1945. A história de uma fábrica de roupas durante a República de Weimar e o Terceiro 

Reich)32, escrita pelo historiador Roman Köster, da Universidade de Munique. Na obra, Köster 
comprova a filiação do fundador da marca ao Partido Nacional-Socialista (NSDAP) de Adolf 

Hitler, imputando o período de crescimento da empresa e de sua sobrevivência nos anos 30 aos 

serviços prestados por sua fábrica para a confecção de uniformes das tropas do Reich. Segundo 

o livro, além de filiar-se ao partido, a fábrica empregou 140 trabalhadores forçados (a maioria, 

mulheres) e 40 prisioneiros de guerra franceses para trabalharem na sede de Metzingen.  

Ao encomendar, financiar e publicar tal pesquisa, o grupo italiano que administra a 

marca desde a década de 90 - quando a comprou junto a membros da família Boss - tornou 

público o interesse da empresa em trazer os dados às claras e não negar fatos históricos. Embora 

o historiador alemão reitere de forma documentada a relação entre Hugo Ferdinand e o partido 

nazista, o trabalho de pesquisa também evidencia algumas lacunas quanto ao seu real 

conhecimento sobre todos os processos envolvendo o uso de mão-de-obra forçada na fábrica. 

Além disso, há relatos de depoimentos e documentos que reiteram ações de Hugo Ferdinand 

como alguém que muitas vezes acolhia como empregados alguns refugiados perseguidos pelo 

regime.  

Ao fim da segunda guerra, com a criminalização do nazismo, Hugo Ferdinand foi 
multado e destituído de seus direitos civis, até morrer em 1948. 

Além de publicar um pedido oficial de desculpas e de disponibilizar trechos da pesquisa 

histórica sobre a empresa de forma aberta no site (oferecendo, inclusive, o e-mail 

history@hugoboss.com para quaisquer esclarecimentos mais detalhados sobre a pesquisa), a 

empresa assumiu o compromisso de tornar-se colaboradora de um fundo internacional para ex-

vítimas de trabalhos forçados durante o período nazista, engajando-se no repúdio a todos os 

horrores do nazismo. Hoje, a marca possui lojas nos bairros de comunidade judaica em Berlim 

e tem também uma grande carteira de clientes judeus em seus quadros. 

																																																	
32 A obra resumida está disponível na área corporativa do site da empresa, em vários idiomas, com a versão em 
inglês disponível em <https://group.hugoboss.com/en/company/history/>.>. Acesso em: 4 de Dez.2018. 
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A marca chegou ao Brasil no ano de 1988, em São Paulo, através do ex-piloto brasileiro 

Emerson Fittipaldi, que durante anos foi representante comercial da grife no país. Nenhum 

membro da família Boss tem participação nos negócios nos dias de hoje. 

 

A ESTRUTURA DA MARCA 

 

A Hugo Boss é uma marca internacional, presente em mais de 127 países, com mais de 

mil lojas e cerca de 14.000 funcionários em todo o mundo. Seu site oferece diversas opções de 

idiomas e vendas online em vários países. A marca trabalha com uma gama de produtos de 

moda voltada aos segmentos Luxo e Premium33, para homens executivos, casuais e esportivos, 

sempre com atributos de status, originalidade, qualidade e requinte. Em balanço recente, 

números impressionantes refletem sua participação de mercado: no terceiro trimestre deste ano, 

a Hugo Boss registrou vendas de 710 milhões de euros, totalizando um lucro bruto de 444 

milhões. O acumulado no ano pelos três trimestres equivale a 2 bilhões de euros, com lucro 

bruto de 1,3 bilhões de euros34. Trata-se de uma poderosa corporação e de uma das maiores 

referências em padrões de elegância em vestuário e acessórios para o homem contemporâneo. 

A comunicação da Hugo Boss difunde sua oferta de produtos de lifestyle em meios 

impressos e digitais, fazendo-se presente nas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, Pinterest) e em anúncios publicitários nas mais conceituadas revistas voltadas para o 

público masculino consumidor de moda e estilo. O site <www.hugoboss.com>, além de 

oferecer de forma bastante dinâmica seus produtos via e-commerce, possui um variado material 
de vídeo com filmes temáticos trazendo personalidades, digital influencers e embaixadores da 

marca35 relacionando vivência e estilo pessoal aos temas das coleções ou a campanhas de 

comunicação específicas. Embora desde 1998 tenha também se destinado ao público feminino 

com as mesmas linhas de produtos já destinadas aos homens, a marca ainda tem seu maior apelo 

junto ao público masculino. 

																																																	
33 Uma lógica de mercado caracteriza a distinção entre produtos de luxo e produtos premium por duas 
características: embora ambos primem por altíssima qualidade, os primeiros são produzidos em menor escala para 
serem singulares ou raros, enquanto os segundos são comparáveis e destinados a um consumo mais amplo.   
34 Dados publicados no site da empresa, na página corporativa de seus relatórios financeiros do ano 2018. 
Disponível em < https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results/> . Acesso em: 30 de Nov. 2018. 

35 O termo é uma atualização do que antes se chamava garoto(a) propaganda, numa roupagem mais conceitual, 
referindo-se a alguém que não apenas empresta sua imagem famosa como assinatura de validação a uma marca, 
mas também se identifica e demonstra sua interação com ela, representando-a e por ela sendo representado. 
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Estrategicamente, a grife divide-se em duas marcas que expressam variedades de estilo 

e personalidade a seus clientes: a BOSS, marca “principal”, destinada a trajes mais clássicos, 

looks mais formais, esportivo athleisure36 e businesswear; e a HUGO, marca mais ousada, 

progressiva, que propõe um estilo mais arrojado e “não-convencional”. 

Fotografia 14 – Conceito da marca BOSS 

FONTE:  Print de tela - Site Hugo Boss 

 

Fotografia 15 - Conceito da marca HUGO  

FONTE:  Print de tela - Site Hugo Boss 

																																																	
36 O termo é uma contração das palavras athletic + leisure, e significa uma tendência bastante em voga na moda 
atual: roupas esportivas confortáveis e adequadas para prática de exercícios, desenhadas com estilo fashionable 
para serem usadas também no dia-a-dia como moda casual. 
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O MÉTODO ESCOLHIDO  

 

Meu estudo de campo com a marca Hugo Boss teve início em abril de 2013, quatro 

meses após a inauguração do Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um 

empreendimento destinado ao mercado de luxo. A princípio esse estudo destinava-se a um 

entendimento genérico dos simbolismos e das práticas mercadológicas da moda masculina no 
mercado do luxo para um curso a ser ministrado por mim na ESPM/Rio37, razão pela qual eu 

também visitava e mantinha (como até hoje mantenho) contatos frequentes com outras marcas 

em outras lojas presentes no mesmo local. A partir do ano de 2017, quando iniciei a pesquisa 

de mestrado, aprofundei os estudos nas questões mais objetivas a que se propõe esta dissertação. 

Por se tratar de um universo específico (o “mercado do luxo”), com uma territorialidade 

específica (a Hugo Boss Store situada no shopping que é “território do luxo” na cidade), 

envolvendo atores sociais específicos (“dândis contemporâneos” - consumidores do mercado 

de luxo e da marca Hugo Boss), entendi que estaria lidando com três elementos que 

caracterizavam esse estudo como uma “sociedade do luxo”38, em uma analogia com a 

“sociedade de esquina” tipificada por William Foote Whyte (2005) em seu clássico estudo sobre 

Cornerville. Uma analogia reversa, é verdade, considerando-se o caráter diametralmente oposto 

das realidades socioeconômicas entre os dois ambientes estudados. No entanto, lembrei de 

alguns pontos relevantes na obra de Foote Whyte para reiterar o paralelismo possível e justificar 

a adoção de sua metodologia para a pesquisa, com o modelo de observação participante. 

Já nas primeiras páginas da introdução de sua obra, o autor argumenta sobre a digressão 
entre o retrato estigmatizado das pessoas de Cornerville, informado diariamente pelos jornais, 

e a possibilidade de se enxergá-los como habitantes de um lugar onde há também seres 

humanos. Ao considerar que os jornais só conseguem retratar Cornerville sob o espectro 

tendencioso da “crise”, levando as pessoas e as instituições a um olhar distante da realidade e 

da intimidade que possibilitariam um detalhado conhecimento da vida local, Foote Whyte 

propõe a busca de um conhecimento efetivo do lugar, e conclui que 

A única maneira de obter esse tipo de conhecimento é viver em Cornerville e participar 
das atividades de sua gente. Para quem faz isso, a área se revela sob uma luz totalmente 
diferente. Prédios, ruas e becos que antes representavam destruição e aglomerado físico 

																																																	
37 Vide página 9 deste trabalho. 
38 Embora já se tenha distinguido nesse trabalho a diferença entre marcas premium e marcas de luxo, e a Hugo 
Boss esteja posicionada mais como premium, aqui consideraremos a generalidade de dois mercados que acabam 
por se misturar, senão conceitualmente, mas por geralmente habitarem a mesma territorialidade e convergirem 
entre si a mesma clientela. Por essa razão, trataremos a Hugo Boss também dentro do segmento Luxo na pesquisa. 
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passam a formar um panorama familiar para os atores da cena cornervilliana.(WHYTE, 
2005, p.20)  

 

Ao iniciarmos as discussões deste trabalho, intencionalmente teorizamos sobre questões 

como o consumo e a moda por uma recorrente leitura de um caráter maldizente: o intuito era, 

de fato, registrar que uma pesquisa sobre consumidores de moda quase sempre nos leva a pensar 

se os atores sociais a serem abordados na pesquisa não constituirão obrigatoriamente um grupo 

de esnobes, superficiais, consumistas ou ostentadores. Por meio da técnica de observação 

participante, muitas dessas impressões acabaram por se desfazer – revelando, inclusive, 

diferentes escalas de comportamento e atividades dentro de uma mesma esfera social. Um 

universo único não implica necessariamente em atores iguais. Um ambiente de consumo pode 

até mesmo ser um ambiente... familiar! 

 

VILLAGE MALL: A “NOSSA CORNERVILLE” 

 

Quando era pequeno, eu costumava andar muito bem-vestido. Estava sempre com um 
terno limpo e, quando me sentava no degrau da porta, sempre colocava um jornal 
embaixo, como minha mãe havia ensinado. As outras mães diziam a seus filhos: "Vejam 
como Dicky se veste. Por que você não pode ser como ele?"  

William Foote Whyte, Sociedade de Esquina 

 

A primeira percepção que considero extremamente relevante, antes de situarmos 

espacialmente o estudo na Hugo Boss Store, é o entendimento das relações de sociabilidade39 

construídas com alguma peculiaridade no shopping Village Mall, que é o macrouniverso onde 
a loja está inserida. Ainda seguindo a metodologia de Foote Whyte, considerei uma relação 

análoga à sua percepção de que duas das gangues de Cornerville - os Norton e o Clube da 

Comunidade Italiana – “funcionavam em níveis sociais diferentes e estavam organizados sobre 

bases fundamentalmente distintas. Ao mesmo tempo, eram representativas de uma grande parte 

da sociedade de Cornerville” (WHYTE, 2005, p.113). Sob esse mesmo prisma de que as 

gangues possuíam elementos distintivos entre si individualmente, porém comuns no sentido 

																																																	
39 Estamos chamando, assim, de relações de sociabilidade o conjunto de comportamentos e códigos de 
relacionamento estabelecidos entre os membros do grupo para cumprirem seus objetivos específicos. 
Consideremos que, em se tratando de uma esfera socioeconômica como a do mercado da moda, sejam relevantes 
as proposições de cada ator social (quem vende e quem compra), e as formas como eles se relacionam em prol 
desses objetivos. Ou ainda, no mercado do luxo, o ethos específico desse universo.  
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coletivo de integrarem a mesma Cornerville, propus-me a imaginar as lojas do shopping no 

sentido das gangues e o Village Mall como a Cornerville onde essas lojas se situam. 

 Embora outros shoppings do mercado do luxo no país tenham características 

excludentes ou que filtram o acesso de pessoas (entrada permitida somente de carro, lugares 

afastados do perímetro urbano ou de regiões centrais), o Village Mall está situado em um eixo 

plano da principal rua do bairro em que se situa, numa região oceânica (sendo a praia um 
tradicional ponto de convergência de várias camadas sociais na cultura social do Rio de 

Janeiro), com ponto de ônibus, uma parada do ônibus de integração do metrô e uma estação de 

veículos BRT (Bus Rapid Transit) praticamente frontais à sua entrada principal. Dessa forma, 

o shopping – mesmo posicionado para o “mercado do luxo” – sugere que possa ser frequentado 

por passantes sem nenhuma objeção aparente.  

Existe, inclusive, uma coligação entre o Village Mall e o Barra Shopping – este um 

estabelecimento de apelo mais popular e para consumo de massa – realizada por um transporte 

gratuito do tipo “vai-e-vem”, com microônibus e vans transferindo clientes entre ambos os 

shoppings, sem qualquer restrição ou exigência. É comum ouvirmos pessoas na cidade, de 

maneira geral, dizerem que não frequentam o Village Mall por ser “muito caro” ou “shopping 

de rico”, mas a realidade é que esse processo auto-excludente não parece justificado por algum 

sistema perceptível de seletividade pessoal ou social do próprio estabelecimento – senão, se for 

o caso, por fatores econômicos ou culturais40. 

Apesar disso, sua natureza intrinsecamente seletiva por esses mesmos fatores 

econômicos e culturais faz do Village Mall um shopping com fluxo de pessoas bem mais 
ameno41, sem comparação com o movimento de outros shoppings, ainda que se considere seus 

picos maiores nos fins de tarde e finais de semana.  

Essa circulação de pessoas também possui motivações peculiares. A ida ao Village Mall 

muitas vezes é, para os clientes, um passeio. Não um passeio simples, mas um passeio de 

sociabilidade. Os clientes do Village Mall têm o hábito de circular no shopping para encontrar 

amigos, saudar os profissionais das lojas que frequentam, observar a chegada de novos produtos 

exclusivos nas vitrines ou simplesmente frequentarem o lounge vip designado como ponto de 

																																																	
40 Referência de “fator econômico” no sentido dos preços elevados “afastarem” algumas pessoas , e “fator cultural” 
no sentido de que algumas pessoas rejeitam a ida ao shopping pressupondo que “não se adequem” ou “não se 
identifiquem” com o ambiente considerado “sofisticado”, julgando até “não terem roupa adequada” para isso. 
41 A inauguração da loja de departamentos americana Forever 21, em março de 2017, com preços médios muito 
abaixo dos padrões do mercado de luxo, atraiu uma multidão de jovens e virou notícia na cidade pelo 
descontentamento manifesto de clientes tradicionais do shopping. Hoje, com movimentação mais amena, a loja 
parece bem aceita pelo público sofisticado que caracteriza o Village Mall. 
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encontro para clientes vip42. Uma vez que a relação de consumo no mercado de luxo é pontuada 

por valores como tradição da marca, especificidades dos produtos, design conceitual e outros 

valores de caráter informativo, as trocas pessoais acabam sendo regidas por contatos e 

conversas frequentes, mais aprofundadas na busca dessas informações. Por essa razão, o perfil 

dos profissionais das lojas é de atendentes extremamente receptivos, mesmo fraternos, 

construindo relações pessoais mais sólidas com seus clientes. Essa característica acaba 
estabelecendo pontos de sociabilidade que diferenciam os hábitos de frequência dos clientes, 

que passam a ter motivações mais afetivas do que propriamente comerciais na ida ao lugar.  

Outro detalhe distintivo desse mercado é a circularidade de pessoas nos grupos. 

Motivados pela qualidade do atendimento e pelos eventos promovidos pelas lojas ou pelo 

próprio shopping, existe uma lógica de compartilhamento que em algum momento nos lembrará 

a dádiva em Marcel Mauss43. Pessoas “presenteiam” pessoas no sentido de integrá-las ao 

ambiente de exclusividade e atendimento vip do shopping, proporcionando a “convidados” 

experimentar as mesmas experiências que as motivam. Forma-se, assim, uma rede característica 

de um clube, onde os interesses das pessoas convergem para coisas semelhantes e, portanto, faz 

com que elas se integrem e se envolvam com o ambiente frequentado. 

O fato da Barra da Tijuca ser uma área onde os ditos “ricos” são, em sua grande maioria, 

a massa de “emergentes” ou nouveau riche - assim definida a classe abastada de novos ricos 

oriundos de classes média ou baixa subitamente enriquecidos -, favorece uma certa atitude mais 

interacional entre as pessoas nesses grupos. Normalmente o convívio mais recente com hábitos 

sofisticados faz com que esses emergentes troquem vivências ou se ajudem nos aprendizados 
exigidos para seus novos papéis sociais, como a etiqueta e o bom gosto – inclusive no vestir e 

no conhecimento das marcas de moda44.  Essa necessidade de aprendizado ou polimento social 

intensifica a necessidade de interagir em busca de um aperfeiçoamento numa relação simbiótica 

dentro do grupo. 

																																																	
42  42 O Village Mall promove um sistema de bonificação por pontos adquiridos através de valores de compra, 
fidelizando clientes especiais. A esses, uma série de eventos é promovida em um lounge vip, incluindo coquetéis, 
jantares, palestras, todas com o objetivo de integrar seus clientes ao ambiente e às temáticas do mercado do luxo.  
 
43 Na obra Ensaio sobre a Dádiva, ao discorrer sobre as práticas de dar e receber do potlatch, o autor descreve as 
obrigações dos Dayak de partilhar como “um sistema de direito e de moral” (MAUSS, 2003, p.201) que buscava 
“a aliança e a comunhão” (idem, p.202).  
44 Pude observar, certa vez, em um jantar oferecido pelo shopping aos clientes em um restaurante de luxo, uma 
jovem preocupada em não saber se portar no ambiente sendo gentilmente orientada por uma senhora mais velha, 
evidenciando uma espécie de rito de passagem ou iniciação. Noutra oportunidade, uma mulher indicando que 
procurasse uma gerente de uma das lojas “em seu nome”, oferecendo distinção no atendimento através dessa 
recomendação. 
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O lounge vip do Village Mall situa-se em seu último piso, em uma sala de estar bastante 

espaçosa, com três ambientes conjugados, além de banheiros reservados e uma cozinha com 

bancada onde atendentes servem café ou água (eventualmente petiscos) para os presentes. Na 

parte superior há uma sala de exposição para aproximadamente 50 pessoas, onde ocorrem as 

palestras de convidados especiais, normalmente profissionais de renome em suas áreas de 

assunto, envolvendo moda, estilo, arquitetura, cultura geral, tecnologia etc. O espaço tem 
paredes laterais transparentes, oferecendo uma vista panorâmica do exterior.  Os circuitos de 

eventos do lounge vip do shopping – para os quais os próprios clientes se inscrevem após serem 

informados por email ou por notificações via aplicativo – possuem maior frequência do público 

feminino, tendo mais homens presentes quando as mulheres podem convidar um acompanhante 

para o jantar.  

O fato é que a soma de todas essas sociabilidades não constitui apenas uma oferta de 

gratuidades gentis da parte do shopping; antes significa, para esse grupo, uma possibilidade 

clara de troca de valores necessários à sua estabilização dentro do estrato social ao qual seus 

integrantes pertencem. Essa razão explica declarações do tipo “adoro estar aqui”, “o Village é 

como uma casa pra mim”, “prometo vir aqui com mais calma pra gente conversar melhor”, 

“hoje decidi trabalhar no lounge em lugar do meu escritório”45. 

Dada a proposição das lojas do mercado de luxo de oferecerem o que eles chamam de 

“experiência de compra” – algo conceituado como um misto de satisfação e prazer pessoal 

conjugados à obtenção de produtos de alta qualidade -, as relações pessoais são bastante 

diferenciadas. Em lugar de simples “bancos”, as lojas possuem sofás elegantes e vistosos46, 
reproduzindo uma sala de estar, onde os consultores (assim são chamados os vendedores) 

oferecem café, refrigerante ou bebidas finas como vinho, champanhe, espumante. A mesma 

experiência proposta pelas lojas repete-se em todo o conjunto arquitetônico do lugar: o 

shopping também possui, em seus corredores, espécies de lounges, ambientes confortáveis com 

mobiliário que parece substituir os “bancos de praça” tradicionais. Ao contrário das pessoas 

que “passeiam” em outros shoppings sozinhas ou com grupos de pessoas de suas relações fora 

do lugar, o Village Mall possui uma sociabilidade interna.  

As pessoas do shopping se encontram no shopping, assim como as gangues de Foote 

Whyte se encontravam em Cornerville.      

																																																	
45 Frases registradas no caderno de anotações durante o estudo de campo. 
46 O mobiliário da loja Michael Kors é todo importado, seguindo o padrão de suas lojas em todo o mundo, um 
projeto assinado pelo arquiteto Kevin Vuong. A Prada possui sofá em couro de avestruz, o que, aliás, já causou 
indignação de alguns clientes mais ligados à preocupação com as causas animais. 
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OBSERVAR E PARTICIPAR: UM RELATO PESSOAL 

 

Ainda sobre a opção pela observação participante nesta etnografia, convém mencionar 

algumas das considerações feitas por Licia Valladares (2007) sobre o trabalho de William Foote 

Whyte. Ao elencar “dez mandamentos” associados a essa metodologia de pesquisa, Licia 

enuncia como “primeiro” a importância de uma negociação para “entrar na área da pesquisa” 
(Valladares, 2007, p.153), e ali “observá-los por um longo período e não num único momento” 

(idem, p.154). Pude experimentar o momento de arrolamento a esse grupo de uma maneira 

bastante distinta: embora me apresentando durante todo o tempo como pesquisador, o fato de 

eu me vestir com produtos da loja, frequentar os eventos vip e ser também um consumidor do 

shopping acabou por promover uma interação mais equivalente – para alguns, até “superior”, 

no sentido de ter, diante dos interlocutores, uma “qualificação” de conhecimento (acadêmico) 

acima da experiência mais empírica dos demais.  

Participei de muitos eventos do lounge vip do Village Mall47 junto a outros clientes do 

shopping. Tanto em palestras quanto em jantares, pude perceber pessoas trocando cartões 

pessoais, adicionando outras em suas redes sociais. Há uma intenção clara de manter relações 

frequentes. Antes de iniciar os eventos, inclusive, as pessoas já chegam ao lounge em clima 

festivo, muito arrumadas e saudando os amigos já conhecidos de eventos anteriores A faixa 

etária desse grupo é invariavelmente acima de 30 anos. Jamais me lembro de ter visto alguém 

jovem ou adolescente nos encontros.  

Uma nova rede de sociabilidade implica em códigos ou situações nem sempre fáceis de 
se entender. Licia também destaca a importância de se ter um “informante-chave” (ibidem, 

p.154), sendo alguém de dentro do grupo estudado que pontue as interpretações e funcione 

como um “mediador” ou “assistente informal” (ibidem). Pude perceber, em diversos momentos, 

a importância de aferir minhas impressões sobre alguns dos dados recolhidos com 

consumidores através de triagens com consultores (vendedores) da loja, procurando ponderar 

minhas leituras com a vivência mais intensa desses consultores com seus clientes diretos. 

Na Hugo Boss Store, por ser consumidor/usuário da marca, pude ter acesso a uma série 

de observações sobre produtos, modelo de gestão, comunicação,  relacionamento personalizado 

com seus clientes e também o comportamento de outros usuários. Os consultores privilegiam 

relações cordiais e pessoas gentis. Clientes arrogantes ou indelicados são tratados de forma 

																																																	
47 A participação nos eventos é, por si só, um código implícito de pertencimento, destinada a clientes especiais. 
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respeitosa, mas são vistos como elementos desagregados da sociabilidade construída no 

shopping. Pude presenciar, certa vez, a chegada de um cliente, conhecido pastor evangélico 

que, ao entrar na loja, sequer respondeu ao cumprimento de um dos consultores. Por conhecer 

seu ministério e já tê-lo até conhecido pessoalmente (embora ele não tivesse me reconhecido), 

estranhei sua atitude. Acabei descobrindo que, embora fizesse compras de ternos muito caros 

na loja, sua postura era sempre  arrogante e insensível, inclusive pressionando o gerente quanto 
a prazos de ajustes das peças, ameaçando “difamar a loja” entre seus amigos/fiéis da igreja caso 

não atendessem suas exigências. Embora contornando a situação com elegância e delicadeza, o 

staff da loja identifica nesse tipo de atitude um comportamento “fora da curva”, que 

descaracteriza esse tipo de cliente do propósito de sociabilidade da loja e do próprio shopping. 

 

“INSTAGRAMERS”: DIGITAL INFLUENCERS 

 

Participando de eventos específicos da loja e junto a seus consumidores, e também de 

algumas ações pontuais em encontros promovidos pelo shopping Village Mall para clientes 

especiais em sua área vip, acabei descobrindo a relevância dos chamados digital influencers 

nas redes sociais, sobretudo na rede Instagram. A “boa reputação” desses influenciadores os 

tornava respeitáveis e referenciados especificamente dentro de seus grupos ante a impressão 

causada pela “audiência” medida por seus números de seguidores e de curtidas na rede social. 

Tendo já realizado alguns trabalhos como personal stylist, decidi potencializar meu perfil nessa 

rede e junto a esse público, objetivando construir também essa “reputação forte” junto a 
consumidores de moda masculina e testar seus reais efeitos. 

Ao estudar os perfis de influenciadores de moda masculina no Instagram, passei a 

entender que a repercussão e a popularidade dos perfis estava relacionada a um mecanismo 

bastante elaborado. Em primeiro lugar, era importante iniciar a estratégia seguindo muitas grifes 

de moda masculina, além de mapear blogueiros, formadores de opinião, modelos e outros 

dândis contemporâneos que, como eu objetivava, também procuravam estar bem informados e 

se relacionando com pessoas interessadas no assunto. A estratégia de adicionar, seguir e 

“comentar” postagens foi um primeiro momento de interpenetração no universo de moda 

masculina do Instagram. O segundo ponto era traçar as estratégias inerentes à própria rede para 

alavancar as interações. Realizei um estudo específico dos perfis de influencers mais seguidos 

e o conteúdo – imagético e textual – dos posts, para entender os temas de maior apelo junto ao 

público-alvo (os dândis contemporâneos). Nesses estudos, pude observar que temas como 
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viagens, cursos livres, momentos de lazer em lugares considerados “refinados”, belas 

paisagens, presença em eventos de inauguração ou caráter exclusivo, imagens urbanas, registros 

de atividades corporativas (executivas) ou que reforçassem algum sentido de produtividade 

(artística, profissional, acadêmica) eram os mais constantes. Tudo isso, combinado a um estilo 

de vestir marcado por extrema elegância, parecia atribuir a esses homens uma aura de sucesso 

e ascensão social, impressionando os seguidores e aumentando a interação.  

Além dos temas e imagens, os textos deveriam trabalhar em torno de mensagens 

positivas, promovendo bem-estar, sugerindo dicas de estilo, anunciando novos itens de moda, 

colando citações literárias e fazendo uso efetivo das hashtags, que são os indexadores de 

assunto capazes de vincular os posts e emitir notificações que atraem a atenção dos seguidores.  

Em dado momento, percebi que o recurso de marcar pessoas nas fotos era utilizado 

pelos perfis pessoais e também pelas empresas de moda com uma finalidade específica: 

identificar, como etiquetas, as marcas das roupas usadas. Todo esse conjunto de ações 

possibilitaria, assim, uma vinculação do meu perfil a uma comunidade de dândis 

contemporâneos do Instagram. Com base nessas informações, pude me “reprogramar” dentro 

dessa rede social totalmente inserido no contexto daquilo que já convencionamos tratar aqui 

neste trabalho como Aesthetic Life48, tornando-me um agente interativo do Instagram dentro 

desse ambiente elegante, sofisticado, cool e inspirador dos influenciadores de moda. O 

resultado foi que, em um período de dois anos, meu perfil nessa rede social alavancou de 800 

para atuais 28 mil seguidores.  

 Fotografia 16 – Print do perfil Hélio Rainho na rede Instagram (seguidores) 

																																																	
48 Ver página 28 deste trabalho. 
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Fotografia 17 – Print de postagem na rede Instagram (grifes de moda marcadas)  

 

 A relevância dessa projeção “instagramática” está em seu caráter funcional para o 

objetivo da pesquisa: por meio dela, foi possível obter uma atenção diferenciada dentre os atores 

do campo, bem como ganhar a confiança das lojas, no sentido de verem suas marcas divulgadas 

por alguém considerado um influencer, o que acaba lhes trazendo certa visibilidade. Um dado 

importante é que a exposição da marca nessas postagens não configura para o grupo um ato de 

“propaganda gratuita” ou “desnecessária”. Ao contrário de uma leitura imediatista e alheia à 

cultura comum aos fashionistas, a marcação da grife é vista como uma informação efetiva do 
produto, além de traduzir um pouco da personalidade do usuário por meio da identidade que a 

própria marca possui. 

 Convém reiterar que esse universo especifico do Instagram também foi fundamental 

para uma filtragem de perfis dos consumidores da loja na hora de selecionar os entrevistados. 

Evidentemente a Hugo Boss possui uma gama muito variada de compradores de seus produtos, 

e nem todos necessariamente serão considerados “dândis contemporâneos” – objeto deste 

estudo sobre o comportamento de consumo de homens que fazem da moda uma expressão 

pessoal. Existem também os clientes homens que escolhem as peças apenas pela qualidade 

material dos produtos; filhos e maridos que levam mães e mulheres para decidirem sobre suas 

compras; usuários leais à marca independente de questões estéticas de moda ou estilo. Uma vez 

que a pesquisa tem um foco na estetização do universo masculino e em sua expressão por meio 

dos usos de moda, a rede social Instagram passou a ser, assim, um balizador para “medir o grau” 

de refinamento, gosto por estilo e interesse por informação de moda dos clientes a quem se 

pretendia tornar personagens de nossas entrevistas. 
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 A seguir teremos, na descrição da etnografia, um entendimento de como os grupos 

abordados foram selecionados para a aferição objetiva dos dados pretendidos.  

 

A ETNOGRAFIA 

 

No início dos trabalhos, em 2013, o objetivo do estudo de campo era entender de que 
forma eram construídas as relações de sociabilidade na Hugo Boss Store. O primeiro ponto era 

determinar os principais atores sociais constituintes do ethos a que a minha pesquisa pretendia 

dar seu foco. Paralelamente a esses estudos de campo, comecei a fazer análises da comunicação 

da empresa por seus canais de marketing e publicidade (campanhas, redes sociais, mala direta, 

relações públicas) de forma a entender como se dava o relacionamento consumidor-marca em 

termos de efetividade e poder de informação/influência. Também estudei os temas de suas 

coleções, sua repercussão junto a críticos e a forma como eram comunicadas em suas 

campanhas. 

Juntando essas observações anteriores, mais tarde, à pesquisa aplicada já para o curso 

de mestrado (2017), defini três escopos fundamentais para minhas observações: estabelecer um 

cronograma de visitas à loja (frequência, turno, dias específicos), determinar quem seriam os 

personagens da loja a serem frequentemente abordados e definir o que eu decidi chamar de 

fontes materiais, na verdade a coleta ou estudo de material físico ou virtual que pudesse 

expressar os valores e conceitos da marca e de cada coleção.  

 Tabela 4 – Quadro esquemático da etnografia 
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O tempo da pesquisa considerou uma divisão conceitual entre dois momentos distintos 

– antes e depois do início do curso de mestrado, quando se estabeleceu um foco mais objetivo 

do estudo. No entanto, o conjunto das observações já realizadas no campo nos três anos 

anteriores foi acrescido por já oferecer dados fundamentais ao trabalho. 

Estreitar a relação com gestores da Hugo Boss ajudou a viabilizar algumas ações na loja, 

bem como antecipar algumas informações sobre ações estratégicas no ponto de venda e obter 
material interno ou dados sobre as coleções. Os consultores da loja foram importantes para 

entender aspectos de construção e difusão dos discursos inerentes ao chamado "DNA de 

marca", que nada mais é do que junção da experiência de compra com a identidade prometida 

a seus usuários. Eles também são importantes mediadores na relação com os clientes, agentes 

diretos de uso da marca,  para que se possa compreender a relação entre o material e o simbólico 

nos usos e na concepção da imagem que a marca lhes traz. 

É importante destacar que, nesse tempo presencial na loja, inúmeros clientes não-

entrevistados foram observados. Mesmo sem tê-los como personagens relatados no trabalho, 

percebi através deles vários elementos importantes dentro de toda a dialética que transcorri até 

aqui sobre as relações de sociabilidade dentro do mercado do luxo. Clientes que fazem parte da 

dinâmica da loja, de fato. Mas devemos reiterar, para todos os fins desta pesquisa, que não se 

trata especificamente de um estudo do comportamento do consumidor da marca Hugo Boss em 

caráter genérico: pretende-se entender o perfil dos homens elegantes que estão associados ao 

chamado  dandismo contemporâneo, sendo a marca Hugo Boss nosso filtro para encontrá-los e 

dialogar sobre o assunto. 

 

AS ENTREVISTAS 

 

Para as entrevistas, foram escolhidos homens com uma média de idade variando entre 

30 e 45 anos. A maioria preferiu manter-se em seu universo sem serem mencionados 

nominalmente dentro da pesquisa. Não se pretende, no trabalho, discorrer individualmente 

sobre  os personagens entrevistados, senão relatar o que nos pareceu senso comum ou elemento-

intercessão entre todos. Apenas dois dos entrevistados, que autorizaram suas citações nominais 

e ilustram duas questões específicas, serão a exceção. 
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1- Autonomia e Autenticidade 

O primeiro fator comum que percebi entre os entrevistados foi a busca de autonomia em 

suas composições de looks. Construir novos looks e combinar as peças de roupa segundo suas 

próprias convicções é uma motivação para sua frequência na loja, em busca de novidades. As 

vitrines, catálogos e toda informação que eles recebem não constituem necessariamente um 

“padrão” ou “manual” que devam seguir. Aliás, afirmam que raramente isso acontece.  

Existe para eles uma lógica de decodificação dessas informações para um 

reprocessamento que, assim, lhes garanta individualidade e autonomia na forma de vestir. As 

redes sociais imagéticas são seus maiores colaboradores nesse sentido: as notificações e as 

inscrições em malas diretas que levam aos sites de influenciadores digitais, marcas de moda, 

grupos em redes sociais e sites especializados ajudam a visualizar combinações de peças e 

fomentar ideias para suas próprias construções. Revistas especializadas e catálogos também 

abastecem suas informações. As vitrines espelham, de forma ainda mais objetiva por trazerem 

manequins que são “projeções” do corpo humano vestindo as roupas, são também referencia 

nesse processo. 

 Dessa forma, o “conhecimento de moda” lhes parece fundamental: entender o discurso 

das coleções (o tema, a proposta conceitual, o design, o material utilizado nas peças) é um 

complemento teórico importante, mas é no nível prático – escolher e combinar as peças de 

maneira diferente das imagens já prontas – que reside a sua sensação de elegância e distinção. 

Para um “dândi contemporâneo”, conhecimento de moda é estar bem informado e ter o talento 

individual de não copiar looks, mas reproduzir estilos. A sensação de autenticidade lhes 
proporciona algo mais do que a simples ”originalidade”: é um atributo menos visível e mais 

essencial: neles, a autenticidade de escolher e montar seus próprios looks confirmando as peças  

reflete a expressão mais genuína de sua personalidade.   

 

2- Fidelidade, Manufatura e Tecnologia 

 

A lógica de fidelidade à marca tem uma questão particular. A identidade de marca – a 

forma como a marca é percebida, e consequentemente, como seus clientes são percebidos ao 

usá-la – é um forte atributo. Os homens que vestem Hugo Boss sentem-se “elegantes”, 

“modernos”, “refinados”. A soma de dois aspectos aparentemente opostos assegura esses 

conceitos: manufatura e tecnologia. Os sapatos e bolsas de couro da série made in Italy, 
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confeccionados em processos artesanais pelos maiores especialistas do mundo a partir de 

técnicas tradicionais, tanto quanto os tecidos impermeáveis usados em agasalhos ou trench 

coats, oferecem um binômio “clássico + contemporâneo”, “tradicional + futurista” cujo caráter, 

a princípio ambíguo, é considerado “necessário de acordo com o momento”. Quando se exige 

sobriedade, o clássico manufaturado oferece requinte e distinção. Quando se exige inovação e 

autenticidade, o tecnológico traz o diferencial. O cliente masculino demonstrou apreço em se 
informar sobre esse processo de elaboração da peça que está adquirindo, e os consultores 

procuram sempre falar-lhes a esse respeito49. 

Os entrevistados não têm por hábito comprar suas roupas acompanhados de suas 

mulheres, a não ser um deles, com o qual a esposa sempre se fazia presente nos eventos do 

shopping. Apesar disso, as escolhas desses homens costumam ser individuais, com a ajuda dos 

próprios consultores, a quem ele têm por especialistas no assunto. A decisão de compra é algo 

fundamental em sua lógica de construção de estilo. Ser um self-made man é uma das 

características natas dos dândis contemporâneos. 

Para esses homens, o apuro no gosto por itens de moda não está ligado a uma ostentação 

ou exagero. Sob esse ponto de vista, ele contrasta com os usos mais ostensivos da assinatura de 

marca como fazem, por exemplo, outros, normalmente advindos de origem mais pobre. 

Percebe-se, então, que há uma dualidade entre “usar” e “ostentar” a marca. Os mais “discretos” 

afirmam que seus interesses em moda e elegância começaram por conta de sua vida 

profissional, em dado momento em que ser elegante e usar coisas boas era uma “troca de 

assunto” entre outros iguais. Um deles, para atuar no mercado do luxo profissionalmente, 
entendeu que só poderia fazê-lo se tivesse, de fato, uma identidade maior com produtos e marcas 

de moda consolidadas, como ele percebe a Hugo Boss. Os mais “ostentadores” acreditam que 

uma boa logo da marca atesta seu bom gosto, embora não queiram fazer disso – ao menos em 

seus discursos – o aspecto mais importante. Resumiram com frases simples do tipo “eu gosto”, 

“acho bonito” a inscrição da logo ou marca da loja em evidência nos produtos. 

Uma leitura análoga desse fator com o dandismo original pode ser traçada. Naquele 

vestir-se era uma forma de subverter um modelo de traje masculino da época. Aqui, durante 

algum tempo as marcas de luxo ostentaram suas assinaturas e, a partir dos anos 2000, houve 

uma “tendência” a esconderem suas assinaturas e ideogramas. Atualmente a chamada 

																																																	
49 Ao visitar uma loja em Lisboa, Portugal, observei um vendedor apresentando a um cliente muito interessado 
uma linha de ternos feitos em alto padrão de um tecido não-sintético cuja tecnologia oferece a mesma 
flexibilidade/conforto de um moletom sem que a peça amasse quando guardada em uma mala, ideal para viagens 
de avião. Após o atendimento, o vendendor contou-me que a tecnologia aliada à alfaiataria da Casa vinham obtendo 
grande adesão dos homens de negócios que viajam e precisam dessa praticidade oferecida pela tecnologia. 
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logomania voltou com força total e pode ser, assim, uma característica “dandista” de novamente 

confrontar um padrão reinante – que é, agora, o da “grife invisível”. Assim, a tendência é 

refutada por uma anti-tendência, conferindo um aspecto de maior ousadia e originalidade. É 

curioso que, dentro do próprio grupo, as opiniões divergem. Razão pela qual a própria grife 

trabalha com produtos nas duas direções. 

 

2- O acondicionamento  

 

Aspectos interessantes sobre a cultura material puderam ser observados nos estudos, e 

constituíram importantes relatos e observações do etnógrafo, uma vez que o foco do trabalho 

era buscar diferenciais do lugar comum nas pesquisas masculinas que normalmente privilegiam 

apenas os hábitos de compra. Os entrevistados lidam de forma bastante específica com os 

produtos que adquirem nas lojas. 

O acondicionamento das roupas, por exemplo, segue alguns ritos especiais. Para eles, a 

roupa da Hugo Boss não deve ser guardada “misturada” com outras. Há uma hierarquização no 

guarda-roupas no sentido de diferir as peças de grife das demais. Os usuários procuram guardá-

las separadas das roupas que não são de grife, nos melhores lugares ou nos melhores cabides 

dos armários. Se houver outras grifes, procuram separar umas das outras, mas sempre seguindo 

a lógica de que as roupas menos caras devem guardar alguma distância das consideradas  

“nobres”.  

A partir de algumas conversas bem aprofundadas no assunto, pude perceber que a razão 
dessa separação diz respeito a uma lógica de que as roupas possuem uma identidade de marca 

que “se comunica” com eles no momento do uso. Assim, como quem caracteriza “um 

personagem” acessível, elas devem estar alocadas em campos específicos, como livros bem 

organizados em uma estante. Seus armários e gavetas seguem, portanto, uma lógica distintiva 

a partir de outra lógica, informativa. 

Esse armazenamento diferenciado nos sugere algumas observações.  

A primeira delas é que existe, de fato, uma hierarquização dos trajes por marcas na 

concepção desses usuários. Duas peças “iguais” podem ser, portanto, “diferentes”. Essa 

construção valorativa pode ser dada por relações externas/objetivas, como qualidade e preço 

atribuídos pela loja a esses produtos, ou ainda por relações internas/subjetivas do próprio 

usuário, ligadas às suas impressões pessoais sobre determinada grife – sejam elas advindas de 
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seu conhecimento da reputação da marca via publicidade, de sua experiência pessoal pelo uso 

de roupas daquela loja ou, o que não é incomum, de uma “herança familiar” onde um pai ou 

parente mais antigo conferia prestígio à marca e “educou” o usuário a perpetuar esse conceito 

como uma memória emotiva.   

A segunda observação é que, muito embora conscientes das diferenças de seus valores, 

o uso das “marcas inferiores” é uma espécie de antinomia que reforça o caráter privilegiado das 
“marcas superiores”. A tendência de moda conhecida como high-low, que é exatamente a 

mescla de produtos de luxo com peças não tão sofisticadas na composição de um visual, parece 

nos remeter novamente à menção de Daniel Miller às molduras de Ernst Gombrich, conforme 

citado anteriormente neste trabalho50: a relação antinômica se dá pelo fato da oposição entre os 

valores intrínsecos das marcas ajudar, assim, a corroborar uma consciência do valor superior 

da peça de grife sobre a outra. 

Por fim, a terceira observação é que o acondicionamento é um aspecto pensado e tratado 

com as mesmas idiossincrasias de todas as demais etapas do processo que envolve a aquisição 

dos produtos de moda. Não se trata mais de uma simples prática de “guardar roupas”, mas de 

uma construção simbólica elaborada e estabelecida por crenças valores e percepções de mundo 

que identificam, de forma inequívoca, aquilo que aqui viemos conceituando como o fenômeno 

de uma estetização da vida ou aesthetic life. 

 

3 - Lavagem,  “hora de usar” e descarte 

 

O mesmo cuidado diferenciado do acondicionamento se dá com a lavagem: também 

existe uma escala de distinção na limpeza e conservação dessas roupas. Mesmo sendo peças de 

uso mais casual, como t-shirts ou camisas polo, são lavadas individualmente, à mão, ou numa 

lavanderia. O processo de limpeza também as distingue das demais: as peças de marca não são 

lavadas junto às que não são de marca.  

A princípio, a lógica parece justificada pelo reconhecimento do investimento maior 

(mais dispendioso) e na qualidade de seu material - que poderia, por exemplo, ser manchado se 

a qualidade de tingimento das outras não tiver a mesma fixação. Evidentemente o prejuízo de 

estragar uma roupa mais cara é levando em conta. Mas existe também um fator de 

hierarquização sente nesse momento: o tratamento personalizado conferido a essas peças 

																																																	
50 Ver página 51 desta dissertação. 
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significa uma espécie de continuidade de sua característica ligada a uma manufatura ou cuidado 

especial. É como se o tratamento da peça durante a lavagem procurasse manter em particular 

seus atributos de exclusividade preservados, “lavados em outra água”, como disse um dos 

entrevistados. 

Percebe-se que o cuidado com as peças da marca constitui um ciclo sequencial 

significativo: começa na compra, quando acontece o reconhecimento do padrão de excelência; 
passa pelo acondicionamento, que é o momento em que a roupa é armazenada no guarda-roupa; 

chega ao uso, que deve ser um momento/evento especial que “mereça” ou “justifique” estar 

vestindo tal peça: até o seu descarte ou doação. 

A decisão de definir o momento ideal para usar a peça segue a mesma exigência do 

momento de sua escolha: de alguma forma, o evento precisa “requerer” o “caráter especial” 

identificado naquela roupa no ato de sua aquisição. Observa-se uma espécie de “caráter solene”, 

ou seria, uma idealização de um momento tido como especial o “suficiente” para “merecer” o 

uso ou “estreia” da peça nova. Uma lógica bem próxima da ideia comum de “uso de roupa 

nova” que as sociedades costumam ter nos eventos festivos de seus grupos, neste caso permeada 

por um grau de distinção dual; não se trata apenas de ser um “traje nobre”: a referência da 

“marca nobre” também pesa na escolha e na decisão da hora certas de usá-la. Admite-se, neste 

caso, acrescer à já conhecida “experiência de compra” uma “experiência de uso”. 

Considerando-se que o armazenamento é permeado por uma lógica de distinção, não 

seria concebível descartar a peça “de qualquer maneira”: o descarte também precisa manter tal 

caráter distintivo. Foi comum a todos os entrevistados afirmar que a boa qualidade das peças 
faz com que eles as doem em bom estado, nos casos em que já foram suficientemente utilizadas 

(a lógica de aquisição de novas peças também promove esse fluxo de doação das antigas). 

Quando isso ocorre, as pessoas que as receberão deverão ser pessoas que eles acreditem serem 

capazes de “reconhecer o valor” das peças, mesmo sendo já usadas. A roupa dada precisa causar 

em quem a recebe uma espécie de reminiscência do mesmo efeito causado no comprador 

quando ela foi adquirida na loja. Por meio desse rito, o usuário parece “transcender” a existência 

da roupa: ela sai de seu circuito inicial, mas cumpre uma trajetória que sugere a necessidade de 

manter seu caráter distintivo diante de quem agora a recebe.  

Ora, se estamos falando de um mercado do luxo, é evidente que essas doações, via de 

regra, não serão feitas a pessoas do mesmo nível ou status social de quem as doa, tendo em 

vista que pessoas do mesmo status do doador são também compradores e não costumam ganhar 

roupas usadas. Normalmente, segundo os depoimentos, esses presentes vão para “um primo, 
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um amigo, um irmão”, ou seja, alguém que pareça “abaixo” da realidade sócio-econômica à 

qual o próprio doador pertence, para que se mantenha preservado o status diferenciado da peça. 

Ao representar um grau de elevação diante de alguém em status inferior, a peça (mesmo sendo 

usada) readquire sua “magia” de conferir prestígio e distinção a quem a usa. Para isso, portanto, 

é preciso que esse receptor tenha algum nível de percepção dessa valoração dos produtos que 

está recebendo, de maneira que possa perpetuar tal status. Essa percepção pode já existir ou 
aparecer como recomendação, em frases do tipo: “tem ideia do que eu estou te dando?”, “é 

usada, mas está nova”, “é uma camisa Hugo Boss em ótimo estado”, “é chique e todo mundo 

sabe que é coisa boa”. 

Esse fato nos remete às discussões de Bruno Latour sobre a crença e os objetos-

fe(i)tiche, quando o autor afirma que  “a crença não é um estado mental, mas um efeito das 

relações entre os povos” (LATOUR, 2002, p.15). De alguma forma, ao passarem suas roupas 

para essas pessoas segundo essa percepção de que os objetos a elas destinados possuem uma 

significação distintiva, os doadores também efetuam, diante dos receptores, a transmissão de 

uma crença. Aquele que dá deixa transparecer àquele que recebe o caráter especial da doação: 

quem recebe é informado de ser “digno” de receber. Configura-se a perspectiva latouriana de 

que “o fe(i)tiche pode ser definido, portanto[... ]como aquilo que permite a passagem da 

fabricação à realidade” (LATOUR, 2002, p.69), no sentido em que os objetos produzidos 

passam a ter uma autonomia real diante de quem os possui, devolvendo aos próprios agentes 

essa autonomia, também, a partir de seu uso. Em outras palavras: os objetos são gerados com 

uma qualidade física e simbólica que lhes atribui um poder de diferenciação; esse poder está no 
objeto e exerce, por isso, o fascínio de quem o deseja no sentido de “dominar” sua magia; até 

que a manutenção da crença e o uso do objeto-fetiche possibilite, enfim, que essa “magia” lhe 

transfira os tais atributos de distinção. 

O mesmo fato nos remete, ainda, ao conceito de biografia das coisas (KOPYTOFF, 

2008; APPADURAI, 2008), no sentido em que as trajetórias desses objetos constituem uma 

linha contínua de existência simbólica e ritual, interagindo em atores sociais diferentes a partir 

de códigos e sistemas de existência intrínsecos, que permanecem imanentes ainda que em 

esferas distintas. A circulação da roupa, enquanto coisa, tem toda uma representatividade que 

emana dela própria para quem a usa, uma vez que, antes de se constituírem propriamente como 

mercadorias, as coisas já possuem uma história social. Ou, como afirma Appadurai, reiterando 

o raciocínio de Kopytoff: “a principal questão aqui é que a mercadoria não é um tipo de coisa, 

mas uma fase na vida de algumas coisas. (APPADURAI, 2008, p.32). 
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4 – Dois entrevistados em destaque 

 

Um de meus entrevistados que permitiu ser identificado, João Luiz Milheiro Madeira, é 

um grande admirador de peças exclusivas da Hugo Boss.  

João é um típico emergente: militar de patente, oficial do Exército formado na Academia 

Militar das Agulhas Negras, nascido em Nilópolis, bairro humilde da Baixada Fluminense no 
Rio de Janeiro, ele hoje mora na Barra da Tijuca com a esposa. Juntos frequentam o shopping, 

sendo clientes vip do Village Mall. João gosta dos coquetéis, dos lançamentos de coleção, das 

vernissages promovidas pelo shopping e pelas lojas. Devido a seu ofício, viaja para algumas 

campanhas militares e se ausenta por alguns períodos. Muitas vezes transferido, residindo em 

outros estados do Brasil, ainda assim procura frequentar o shopping Village Mall e a Hugo Boss 

Store. Tem por hábito ir à loja, quando retorna, para procurar novidades.  

João conhece um pouco de cada grife do shopping e tem admiração peculiar pelos ternos 

e pelas roupas esportivas da linha athleisure Hugo Boss, que combina com sua paixão por 

esportes radicais e atividades atléticas. João é comunicativo e gosta de conversar sobre vários 

assuntos, razão pela qual tem um círculo de amizade entre vários vendedores das lojas. 

Considera que a elegância está não apenas no vestir, mas na sociabilidade: conhecer pessoas, 

estabelecer relações sociais no shopping e nos ambientes elegantes que frequenta. É exigente 

quanto ao padrão de qualidade das peças, e esse diferencial material lhe parece bastante 

importante: ele sempre se interessa e versa bem sobre a qualidade dos sapatos e das roupas 

adquiridas. Dentro do padrão financeiro da realidade em que hoje está inserido, João afirma ter 
um gasto elevado em compras frequentes nas lojas do Village Mall, atualizando sempre seu 

guarda-roupa e também acessórios como óculos escuros e relógios. 

Um dado curioso sobre João Luiz é que, dado seu tino curioso e crítico acerca dos 

produtos e serviços de qualidade que gosta de consumir, há alguns anos ele interessou-se em 

inscrever-se em empresas de auditoria como “cliente oculto”. É uma espécie de hobby: Uma 

vocês inscrito nessas amorosas, ele receberá diária ou semanalmente convites para visitar 

lugares e analisar, por meio de fichas virtuais, o desempenho daquele estabelecimento – seja 

uma loja de roupas, um restaurante ou uma livraria; normalmente na região da Barra da Tijuca. 

É um trabalho autônomo: o cadastrado só atua quando deseja, e recebe ao final do mês um 

cachê cujo valor varia entre R$30,00 ou R$50,00 por estabelecimento visitado. Embora não 

precise nem dependa dessa renda, João considera esse ciclo relevante para entender como 

funcionam as métricas de qualidade do mercado em que ele mesmo está inserido como cliente. 
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Fotografia 18 – João Luís, entrevistado 

Fonte: Arquivo pessoal  

 

Uma impressão geral ficou evidente em todas as entrevistas. Pareceu-me bastante claro 

que, além de toda a questão da sociabilidade construída - na loja ou fora dela - com outras 

pessoas a partir do uso das roupas, há um momento em especial em que a relação desses atores 

dá-se diretamente com as coisas. Há um tempo para interação com as roupas (admiração, 

seleção, identificação, escolha, aquisição, uso, acondicionamento, manutenção, 

descarte/repasse) distinto do tempo de interação com pessoas durante os usos das peças. Se o 

lugar comum dos discursos leva a crer que as pessoas usam as roupas para “agradar” ou “chamar 

a atenção” de outras, no sentido em que essas roupas constróem sua aparência, por outro lado 

as entrevistas, em análise mais detalhada, mostraram que existem mais momentos de relação 
desses usuários com as coisas do que propriamente com as pessoas através das coisas.  

Se falamos da relação das pessoas com outras através das roupas e da relação com as 

coisas em si, é interessante observar uma terceira dimensão, que é como as pessoas percebem 

a si mesmas através do uso das coisas. A maioria prefere afirmar que faz uso do estilo e da 

moda para expressar sua própria personalidade, de maneira “espontânea”. Para isso, citam 

momentos de suas vidas em que se deram conta de que poderiam ser elegantes – a maioria 

relacionando o fato a uma situação de ascensão profissional e financeira, afirmando que passou 
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a conviver em ambientes e com pessoas onde os atributos de determinadas marcas e 

determinados pontos de frequência estabeleciam padrões diferenciados de bom gosto e 

elegância51. 

 Dentre os entrevistados, um, em particular, foi o único a admitir para si os termos 

“dândi”, “metrossexual”, “überssexual”. Enquanto os demais pareciam de alguma forma 

esvaziar os epítetos, este – em especial – admitia todos os aspectos de uma vida estetizada 
intencional e premeditada, até. 

Fotografia 19 – Thezis Noir – Sapeur do Congo 

Foto: Arquivo pessoal 

Seu nome é Thezis. Ele é congolês e mora no Rio de Janeiro há 6 anos,  Circula no 

Village Mall e é cliente de várias lojas do shopping, inclusive a Hugo Boss. Thezis é integrante 

do movimento de subcultura conhecido como 'La SAPE' (Société des Ambianceurs et des 

Personnes Elegantes), um manifesto de dandismo contemporâneo surgido no Congo na década 

de 60. Os sapeurs disseminam a cultura da elegância e do bem-vestir na contemporaneidade, 

com trajes das mais variadas grifes de luxo, associando performance e estilo de vida com uma 

atitude política.  

																																																	
51 Vejo uma analogia com o final do capítulo VI de O retrato de Dorian Gray (WILDE, 2016, p.96). Nele, o dândi 
Henry sugere ao pintor Basil (e indiretamente a Dorian) o consumo de cigarro em lugar de charutos como uma 
grande novidade, um modismo. Henry aparece consumindo cigarros em diversas passagens da trama. O cigarro 
surge, na obra, como metáfora não apenas do consumo, mas do status gerado pela novidade, pelo excêntrico. E 
também como coisa que tem significado em si, atribuindo distinção e elegância, sendo passada de alguém a outrem. 
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Os congoleses, durante o período em que foram colonos da Bélgica, após terem sido 

convocados como soldados para a Primeira Guerra Mundial como aliados dos franceses, 

retornaram influenciados não só por hábitos genéricos promovidos por uma “francofonia” que 

visava uma unificação amistosa entre as duas etnias, mas também fascinados pela elegância da 

alfaiataria francesa. O processo de interculturação francofônica precedeu a sangrenta guerra de 

independência do Congo nos anos 60, na qual o ditador Mobutu Seke Seso impôs uma política 
de “africanização” que proibia qualquer tipo de vestuário ocidental e padronizava uma forma 

mais “tradicional” de vestuário africano. Surge, então, um grupo de homens na cidade de 

Brazzaville representando um ideal político-estético de resistência, intitulado La SAPE, cuja 

marca registrada são os ternos de alfaiataria fundindo estampas e padrões étnicos ao elegante 

corte dos ternos franceses, criando um ambiente de oposição semelhante ao dandismo 

oitocentista dos literatos londrinos e parisienses. Os sapeurs foram decisivos e atuantes na 

derrubada da ditadura que fundou a República do Congo, sendo hoje referência na moda 

masculina de grandes grifes, com um projeto recente de implantação de sua cultura ( um híbrido 

de atitude política, ideal estético e filosófico) no Brasil, apoiados pelo consulado francês, que 

tem sediado eventos sobre o movimento no Instituto França-Brasil do Rio de Janeiro. 

 

Fotografia 20 – Evento com Thezis no Rio de Janeiro / Sapeurs no Congo  

Fonte: Divulgação / Rede social Pinterest 
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A figura de Thezis trouxe luz a uma série de pontos importantes na compreensão sobre  

ideais estéticos dos dândis oitocentistas que, a princípio, se misturam e se mascaram no 

consumo de moda masculina da contemporaneidade. Thezis habita o mesmo espaço territorial 

dos demais consumidores da Hugo Boss e do shopping, veste-se com maior rigor até do que 

seus pares. A sua elegância no vestir não se refere exatamente em um contexto profissional do 

universo business ou social em eventos nobres: é um hábito cotidiano, uma filosofia de vida. 

 Os sapeurs têm algumas regras no vestir. Existe uma doutrina, que em vários momentos 

eles comparam a uma religião. É proibido para eles, por exemplo, ultrapassar três cores em uma 

produção. Harmonia e sincronia cromática são fatores decisivos para o que eles consideram 

“elegância”. Outro dado fundamental é o uso de roupas de marca. Thezis afirma que é 

indispensável para eles estarem sempre vestidos com roupas de alta qualidade e referendados 

pelas grifes de luxo. Uma lógica que lhes permite até mesmo se endividar, se for o caso, 

conforme seu depoimento: 

 

Lá na África existe crise e dificuldade financeira. Esse movimento de La Sape não nos 
dá lucro, somente dá honra. Até desenvolvemos uma atividade de performance para 
vermos uma maneira possível de pelo menos lucrarmos alguma coisa para a compra das 
roupas. Mesmo com a crise, conseguimos manter nossa aparência sempre bonita e 

elegante. Posso gastar até o meu salário todo e me endividar pra me manter sempre 
elegante, manter a minha aparência sempre atualizada. Isto é possível. Tem gente que 
compra casaco de 25 mil dólares e não ganha isso; se endivida para manter a aparência 

impecável. Porque o nosso lema é andar bem vestido, de barba bem-feita, cabelo bem 
cortado, com mulher bonita. É um ideal de vida. Há quem nos ache malucos, mas é o 
nosso modo de vida, é uma paixão pra nós.  

 

Há um aspecto lúdico que permeia a relação entre os sapeurs e as roupas. Uma lógica 

duelista. Eles se constituem em grupos distintos, os quais duelam diante de uma audiência que 

decide o grupo vencedor. O evento é uma atração cultural, uma manifestação pública que 

envolve a própria prefeitura local, responsável por montar um palco e disponibilizar cadeiras 

para a audiência. Um dos locais onde os duelos acontecem, o Bracongo, é uma região muito 

pobre, com crianças descalças andando em chão de terra, morando em barracos de madeira que 

remetem imediatamente às favelas brasileiras. Parece evidente a disparidade entre o luxo e a 
elegância ostentados pelos sapeurs e a realidade pobre e muito simplória dos moradores locais, 

inclusive crianças, que também se incluem entre os admiradores dos duelos realizados. 
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Fotografia 21 – Sapeurs no Bracongo 

Fonte: Rede social Pinterest 

 

Dentro dessa cultura local, o código de vestimenta do sapeur não pode ser percebido 

apenas no dia do duelo: é preciso que se traduza diariamente, no convívio com a comunidade. 

Existe, portanto, uma lógica de representação social para o uso de roupas que não configura 

exatamente uma relação de “consumo” como nós a entendemos nas sociedades complexas ou 

industriais. Para um modelo de sociedade ocidental, o endividamento para a compra de roupas 

é visto como consumismo ou perda de autonomia, subordinando o sujeito a um vício. No caso 

dos sapeurs, a mesma situação é vista como autonomia, empreendedorismo, autenticidade. Ao 

ser perguntado sobre a desigualdade social entre o luxo dos sapeurs e a carência dos moradores 

locais, Thezis explicou: 

 

Apesar das crises e da pobreza, nós levamos uma mensagem de que podemos manter 
nossa aparência elegante e limpa. Uma pessoa limpa, elegante, o local onde ele está 
sempre estará limpo também. Nossas casas, nossas roupas, nossos bairros serão limpos 
e coloridos pela nossa aparência. La SAPE é um movimento de ostentação mesmo, de 

roupas e coisas caras. Por isso formamos as crianças de serem trabalhadores, estudarem. 
As pessoas que estão fora interpretam como se fosse um movimento de vagabundos. 
Mas nós ensinamos os meninos que precisam trabalhar, se desenvolver para comprar 
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roupas caras. Um trabalho de autoestima e desenvolvimento. É a nossa contribuição 
social. 

 

 Embora o movimento dos sapeurs esteja inserido em um contexto específico, de uma 

sociedade restritiva com regras e valores culturais distintos, enquanto este estudo é dedicado a 

um caráter mais genérico de nossa sociedade ocidental em uma perspectiva de consumo dentro 
de um mercado global, foi bastante contributivo ter o contato e ouvir os depoimentos do 

congolês Thezis para as formulações desta pesquisa. Ao menos três motivos seriam suficientes 

para justificar tal relevância nos caminhos do trabalho.  

Primeiro por ele ser um efetivo consumidor da marca Hugo Boss, um frequentador do 

Village Mall e um ator social que interage com o grupo identificado como focal, transitando 

por todas as fases cumpridas pelos demais entrevistados nas etapas de consumo dos produtos 

da loja. Segundo porque as grandes grifes têm se inspirado e têm  reverenciado ostensivamente 

a figura do sapeur – de forma direta ou indireta – em várias coleções com temáticas étnicas e 

estéticas que fazem alusão e reproduzem elementos visuais característicos do grupo. E 

finalmente porque La SAPE acaba sendo, em nossos dias atuais, a melhor referência de 

movimento estético, político e cultural que nos remete ao que teria sido o contexto engajado e 

atuante do dandismo oitocentista, seja pela evidência de seus aspectos estéticos ou políticos, 

embora não exatamente literários como fora o movimento anterior. 

 A imersão no universo dos consumidores da grife Hugo Boss identificados com o perfil 

de “dândis contemporâneos” trouxe muitas observações interessantes sobre as relações de 
consumo por eles praticadas, ricas em aspectos simbólicos e práticas sociais. A questão de como 

existe uma consciência de autonomia52 entre todos os participantes é uma delas. Discutem-se, 

normalmente, os aspectos de consumo desses indivíduos como sujeitos “bombardeados por 

informações” ou “induzidos por um sistema” a consumir. Minimamente como algo vulgar, com 

sentido ostentatório. Pude observar valores inerentes às suas práticas que lhes concedem uma 

construção autoral de identidade, afirmação social, interação coletiva, expressão performática 

ou artística. 

 Embora os entrevistados tivessem posições sociais variadas dentro de um mesmo 

universo de homens bem-sucedidos e com alto poder de compra, todos demonstraram uma 

																																																	
52 Para não polemizarmos com interpretações diferenciadas e contundentes sobre a autonomia ou sua perda nas 
relações de consumo, uma vez que essa autonomia é questionada por uma linha de autores e reiterada por outros, 
preferimos utilizar a expressão “consciência da autonomia” no sentido de que esses consumidores se definem 
método tempo como “autores” de suas ideias e gostos para vestir. 
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relação estética predominante na escolha de produtos, pontuada por escolhas pessoais e 

informações relevantes sobre a qualidade e a confecção/manufatura dos produtos.  

 A analogia com os dândis oitocentistas não pretendia, evidentemente, criar uma 

correlação direta entre um movimento e outro, como se o novo fato fosse uma reedição do que 

aconteceu há quase duzentos anos. O propósito comparativo apoia-se na evidência de que o 

movimento do tempo presente tem referências e menções diretas ao movimento anterior, além 
de sugerir, em diversos momentos, uma contextualização de várias circunstâncias de seu 

antecessor. Considerando-se, é claro, que tempos históricos distintos produzem contextos 

também distintos que devem ser relevados nas abordagens.  

Após o entendimento dos aspectos relacionais e materiais de consumo entre os usuários 

da grife Hugo Boss, considerei importante evidenciar aspectos do modus vivendi desses 

usuários, presentes em sua proposição de lifestyle, que remetessem aos dois ícones figurativos 

do fin de siècle – como vimos, o dândi e o flâneur. Identificamos, assim, por meio de uma 

leitura crítica de imagens e hashtags em campanhas de comunicação da marca Hugo Boss, 

aspectos discursivos que evidenciam uma reedição do dandismo e da flânerie contextualizados 

na contemporaneidade. 

 As hashtags, como dissemos anteriormente, são importantes indexadores de redes 

sociais. Sua função é interligar os assuntos numa lógica de associação que possibilite não 

apenas a ação dos mecanismos de busca por assunto nas redes, mas também a aderência dos 

posts a campos temáticos ou assuntos. Dessa forma, quando uma marca de moda publica suas 

imagens na rede Instagram, a criação de hashtags ligadas a determinada campanha torna-se um 
elemento que interliga os admiradores e seguidores da marca, que repetirão em seus posts as 

mesmas hashtags justamente para se associarem à sua marca no ambiente virtual. 

 Façamos, adiante, uma decodificação de alguns desses indexadores, aqui entendidos 

como “senhas” para acessar esses personagens. 
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SENHAS DO DÂNDI CONTEMPORÂNEO: #thisisBOSS / #iamHUGO   

 

Fotografia 21 – Campanha Hugo Boss 2014 / Divulgação 

 

Segundo Rocha, Frid e Combo, 

 

“mais que vender produtos, a publicidade vende mapas de significados, estilos de vida, 
formas de perceber o mundo, possibilidades de escolha e tipos de gosto; ela diz, de 

modo mágico, em que agrupamentos o consumidor irá se inserir ao comprar 

determinados produtos” (ROCHA; FRID; CORBO, 2016, p.176) 

 

  O mapa de significados atribuídos junto a um estilo de vida pode fazer com que uma 

grife seja identificada como a própria alma daquele que a veste. A Hugo Boss apropria-se, aqui, 

de um universo comum à comunicação de moda voltada ao consumidor masculino: o discurso 

do sucesso, da conquista, da afirmação, do poder. Pudemos observar, nas campanhas da brand 

Boss, várias imagens um tanto quanto sofisticadas de um executivo contemporâneo, com 
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componentes estéticos bastante relacionados ao universo da moda, porém caracterizando um 

businessman, que é seu principal público, tendo em vista a consagração de seus ternos junto a 

executivos e profissionais liberais. 

 E o que significa o slogan/hashtag <This is Boss>, utilizado nas redes sociais da marca? 

A síntese de um universo próprio, peculiar, requintado e elegante, que confere aos usuários da 

marca uma sensação de agrupamento indicado por mágica, conforme a referência do excerto 
supracitado, levando a uma categoria específica de elegância e sofisticação. Dizer que  “isto é 

Boss” sugere que exista um universo peculiar - isto ou este universo – como uma dimensão 

única, “já pronta”, capaz de abrigar homens com esse mesmo espírito poderoso, autêntico e 

elegante – atributos indispensáveis a esse dândi contemporâneo. 

 Podemos perceber, então, o caráter estético desenvolvido, nas peças de comunicação, 

como um aspecto funcional da vida desse homem contemporâneo: a elegância prometida é uma 

ascese, no sentido em que ele se torna diferenciado ou diferencia seu “personagem” ao se 

inspirar no modelo proposto. 

Ao refletir sobre as representações do “eu” na vida social diante dos outros, Erving 

Goffman vai afirmar que 

 

O “eu”, portanto, como um personagem representado, não é uma coisa orgânica, que 
tem uma localização definida, cujo destino fundamental é nascer, crescer e morrer; é 
um efeito dramático, que surge difusamente de uma cena apresentada, e a questão 
característica, o interesse primordial, está em saber se será acreditado ou desacreditado 
(GOFFMAN, 1985, p. 231). 

 

O “eu representado” remete a uma construção, segundo o autor, “não-orgânica”, 

dependente, portanto, de construtos simbólicos para constituir uma  “cena apresentada”. A 

complexidade dessa construção torna esse sujeito dependente de um valor – a credibilidade – 

para sua afirmação. Credibilidade que a marca, por meio de discursos e atributos, oferece no 

uso de seus produtos.  

Esse homem pode ser o executivo autêntico e poderoso (o sobrenome alemão Boss é, 

também, a homonímia do inglês boss, o chefe) presente na comunicação <This is Boss> da 

marca Boss, mas também pode ser um homem ousado, unconventional, trendsetter presente na 

comunicação da marca Hugo. 
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Fotografia 22 – Campanha Hugo 2016 / Divulgação 

 

 A imagem acima é da campanha 2016 da marca, que trazia como personagens os 

chamados aristocrat rebels, inspirando-se justamente no look excêntrico e sofisticado dos 

dândis oitocentistas, com uma releitura para o milênio. A campanha de vídeo tinha um ar retrô, 

inspirado na música dançante e pop dos anos 70/80, para aproximar o universo de elegância a 

um contexto artístico – no caso, o musical, da mesma forma que os dândis oitocentistas estavam 

relacionados à literatura de sua época. 

Fotografia 23 – T-shirt Aristocrat / Divulgação 
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 As t-shirts, consideradas outdoors humanos funcionando como “porta-vozes” de 

discursos na moda contemporânea, apareciam nessa coleção com a inscrição aristocrat, 

remetendo ao duelo conceitual entre aristocratas e burgueses no século XIX, uma retratação do 

panorama em que surgiu o dandismo. 

 É curioso como, fortalecidas pela força descomunal das redes sociais na sociedade 
contemporânea, as hashtags potencializam informações que, antes, eram possíveis apenas nos 

slogans de publicidade: enquanto estes se caracterizavam por uma associação discursiva 

imediata com os produtos, aquelas possuem uma força relacionam muito grande com os 

próprios consumidores. A lógica parece clara: slogans eram (são) associados a produtos, 

enquanto hashtags são associados a perfis de rede social, portanto a pessoas.  

Um exemplo claro disso é a hashtag <I am Hugo> sugere a personificação da marca 

naquele que a veste. “Eu sou Hugo”, “a marca sou eu”, “ela me representa”. A lógica desse 

personagem social, como na concepção de Goffman, expressa-se, assim, de maneira fluida. As 

virtudes inerentes ao personagem proposto vão além da construção social que busca, ainda 

segundo o autor, um “efeito dramático” (GOFFMAN, 1985, p. 231): elas acabam por associar 

o sujeito não apenas ao personagem (“eu sou um aristocrat rebel”), mas, por extensão, à própria 

marca (“eu sou Hugo”). 

 Ambas as “senhas” neste tópico observadas atuam traduzindo, de forma conceitual, as 

identidades expressas através da roupa, promovendo uma integração entre a marca e seus 

usuários. Nestes casos, o dandismo contemporâneo pode ser percebido pelo apuro estético, pelo 
atributo que sofistica, de maneira especial, tanto a personalidade clássica e sóbria do homem de 

negócios quanto a personalidade ousada e arrojada do homem progressivo.  

Há, em ambos os casos, um princípio de estetização e singularidade da vida comum, 

onde as situações cotidianas são glamourizadas por uma combinação de dois fatores – a criação 

de moda (a roupa-artefato, obra de um designer) e a linguagem publicitária (a narrativa, o 

discurso associativo, obra de um publicitário). Em ambos, faz-se presente a observação do autor 

Phillip Mann sobre a presença do dandismo e sua proposição: “The essence of dandyism is the 

elevation of the prosaic life into the poetic [life].” (MANN; 2017, pos.697). 

A “vida poética”, estetizada, pode ser percebida, por exemplo, nas coleções chamadas 

cápsulas. Em duas delas, a Hugo Boss transcreveu, em suas roupas, coleções de dois artistas 

plásticos conceituados.  
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Fotografia 24 – Colagem das coleções cápsula Hugo Basquiat (2017) e Boss Jeremyville (2018) 

Fonte: Perfil Hugo Boss na rede social Pinterest 

 

 Os traços pós-expressionistas do pintor afro-americano Jean-Michel Basquiat e as 

imagens lúdicas do designer Jeremyville marcaram presença nas coleções  2017 da HUGO e 

2018 da BOSS, respectivamente. Elementos iconográficos de ambos os artistas (reeditados, no 

caso de Basquiat; e especialmente criados pelo próprio artista para o caso de Jeremyville) foram 

estilizados nas peças de roupas da coleção, criando uma empatia entre os discursos de elegância 

e de criação artística. Essa associação entre artes plásticas e artigos de moda – evidenciando a 

proposição de uma transposição de conteúdo artístico para objetos de consumo - é uma 
tendência que se apresenta cada vez mais forte e mais frequente nas coleções de grandes 

grifes53.  

Um dado curioso com relação à Hugo Boss e sua coleção Basquiat é que essa coleção 

trouxe um marco icônico para seus ternos: a peça que a marca celebrizou como um de seus 

“clássicos” da moda masculina teve uma edição especial totalmente “riscada e rabiscada”, uma 

quebra de paradigma, remetendo aos escritos grafitados do pintor, “dessacralizando” a peça e a 

aproximando da linguagem urbana streetwear que tem se destacado em várias coleções de moda 

atuais. 

																																																	
53 O precursor reconhecido nessa fusão entre moda e artes plásticas é Yves Saint-Laurent, iniciando uma larga 
sequência a partir de seus vestidos inspirados em Piet Mondrian e Henri Matisse nos anos 60.  Podemos citar 
alguns exemplos, como o estilista Galliano reverenciando Degas em 2007, a Reserva lançando em 2015 uma 
coleção com pinturas de Dorival Caymmi, a Osklen falando de Tarsila do Amaral em 2015 e a Vans, este ano, 
inspirada nas obras do pintor Van Gogh. 
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Fotografia 25 – Terno Hugo Coleção Basquiat com registros grafitados 

Fonte: Divulgação Hugo Boss 

 

 Aquilo que aqui se considerou uma “dessacralização” de uma peça icônica da marca, 

que é seu terno, apenas corrobora um propósito de estetização que vai ganhando voz e vez nas 

coleções de moda masculina. Evidentemente, em termos mercadológicos, existe a estratégia de 

se construir um apelo a um público mais jovem com a revitalização da peça, atingindo outras 

faixas de consumidores mais jovens e menos conservadores. Entretanto não se pode deixar de 

alinhar essa concepção renovada da peça a duas questões que nos parecem bastante claras: a 

referência estética (privilégio da arte sobre a “moral”) e a ruptura conceitual (a irreverência e a 

quebra de parâmetro).  

Predomínio do estético sobre o conceitual. Sinal claro de um dandismo revisitado. 
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SENHAS DO FLÂNEUR CONTEMPORÂNEO: #manoftoday / #globaltraveler  

 

Fotografia 26 – Campanha Hugo 2016 Man of Today / Divulgação 

 

A campanha de lançamento do perfume Boss, em 2015, trazia diversas celebridades 

como garotos-propaganda. Dentre elas, o ator britânico Gerard Butler. O slogan da campanha 

constituiu uma das hashtags conceituais mais expressivas da marca nos últimos anos, baseada 

em um discurso de contemporaneidade expresso literalmente na própria expressão: surgia o 

man of today.  

A fala de Gerard Butler veiculada no comercial em vídeo54 nos traz um pouco do 

discurso proposto nessa ação de comunicação da marca: 

Eu não acredito em menos. Eu vou até o final. E você pode ver isso na minha 
caminhada. Se uma boa conduta forja um homem, isso me faz um homem de hoje. Um 
homem que nunca foge. Mais do que a força de um aperto de mão e um trabalho bem 

																																																	
54 O vídeo está disponível no perfil da marca no YouTube, no endereço < https://youtu.be/HAGY_N4dE3Y >. 
Acesso em: 11.dez.2018. 
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feito, diligência e dedicação são o que vivo, dia-a-dia. E você pode ver isso em meus 
atos. Seja fiel a você mesmo. Isso me converte em um homem de sucesso. Isso me 
transforma em um homem de hoje! < GERARD BUTTLER, #ManOfToday > 

 

 Outros vídeos, com o ator Chris Hemsworth e com o piloto de fórmula 1 Lewis 

Hamilton, também foram produzidos para firmar essa promessa de um “homem de hoje” 
indexada à marca Hugo Boss. No roteiro dos vídeos, uma narrativa comum: os protagonistas 

aparecem “em casa”, ainda sem camisa, aplicando o perfume, e começam a se vestir, usando 

terno e gravata, até saírem pelas ruas da cidade, caminharem entre outras pessoas ou aparecerem 

em reuniões com grupos de trabalho,  sempre sendo admirados ou o centro de todas as atenções. 

A cidade, as imagens de prédios e arranha-céus, são uma constante. Nos filmes, a ideia de 

afirmação do man of today em contato com a metrópole é sempre recorrente. 

 A construção do conceito de man of today evidencia um caráter muito comum nas 

mensagens destinadas ao consumo de moda masculina: o caráter urbano. A cidade e a moda 

masculina possuem um vínculo quase onipresente nas campanhas publicitárias. De alguma 

forma, nos mais variados conceitos, a moda masculina é pontuada por um contexto urbano: 

imagens de ruas, de metrópoles, uma associação entre o moderno e o metropolitano sempre 

frequentes. 

 Charles Baudelaire, ao caracterizar Constantin Guys como o “pintor da vida moderna”, 

reitera exatamente o caráter específico de Guys como um pintor que trabalha com memórias: 

em vez de desenvolver seus quadros diante de um modelo (imagem estática, parada, alguém 
sendo apreciado e reproduzido), ele vaga pelas ruas da cidade e transpõe, depois, os registros 

daquilo que lembra ter visto em movimento. Para Baudelaire, é a dinâmica da urbe que 

diferencia a obra de Guys da de seus contemporâneos: ele traduz, nos quadros, o conjunto de 

representações de toda a sua época, sobretudo aquele referente às então recentes mutações pelas 

quais as vidas das pessoas haviam sido submetidas naquele fin de siécle. 

 Assim Baudelaire descreve os anseios de um flâneur presentes no trabalho do pintor:   

 

Admirar a eterna beleza e admirável harmonia da vida das capitais, harmonia então 

providencialmente mantida no tumulto da liberdade humana. Contemplar as paisagens 
da grande cidade, paisagens de pedra acariciadas pela bruma ou batidas pelas lufadas 
do sol. (BAUDELAIRE, 2010, p.31). 
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Fotografia 27 – Campanha Man of today – Contexto urbano 

Fonte: Print de tela / YouTube  

 

Para Baudelaire (e também para a mesma lógica da comunicação publicitária na peça 

da Hugo Boss) existe uma “força” na vida moderna que é capaz de impelir as pessoas a serem, 

de alguma forma, reconfiguradas. O fascínio baudelariano pela modernidade não é senão o 

fascínio pela única forma como ela se expressa de maneira visível e possível de ser entendida: 

em sua capacidade de transformar as pessoas, uma magia que só pode ser vista a partir de seu 

enquadramento na cidade. É exatamente nessa característica que Baudelaire vê em Guys o 

“pintor da vida moderna”. De alguma forma correlata, essa mesma impressão se faz presente 

na grande maioria dos anúncios publicitários de moda masculina, quase todos ligados a um 
movimento da cidade, o que faz dessas imagens as “novas pinturas” e de seus mediadores os 

novos “pintores da vida moderna”. 

O “homem de hoje” é o “homem moderno”, no que diz respeito a seu contexto em tempo 

presente. Mas, segundo nos sugere a mensagem de seu mediador, não é apenas a circunstância 

de tempo que o situa como “homem de hoje”. De maneira simplista, ser contemporâneo seria, 

assim, uma característica “orgânica”, como em Goffman (1985, p. 231); no entanto há uma 

complexidade quanto a ser esse “homem de hoje” que transcende a questão temporal: há uma 

imagem relacionada a performance, conhecimento, atitude, atributos específicos de quem “não 

acredita em menos”, “vai até o final”, “nunca foge”, conforme o discurso de Butler no 

comercial. Esse homem contemporâneo, portanto, é uma reedição do flâneur: ele afirma que 

“você pode ver isso em minha caminhada”, percurso que é um híbrido de sua trajetória pessoal 

e de seus passos (“orgânicos”, físicos) pela própria cidade. 

Rocha, Frid e Corbo (2016, p.171) vão lembrar, ao ensaiarem um estudo sobre os 

magazines oitocentistas na obra de Émile Zola, que “através da elaboração de narrativas tanto 
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lúdicas quanto pedagógicas, os grandes magazines tornaram as atividades de consumo 

constitutivas da vida que se compartilhava nos centros urbanos”. A relação, portanto, entre 

consumo e metrópole é consensual. E é na moda masculina que esse contexto de urbano, 

metropolitano e citadino mais aparece como elemento sígnico na comunicação. 

 

Fotografia 28 – Campanha Global Traveler  

Fonte: Site Hugo Boss 

O release da Hugo Boss assim informava sobre sua coleção Boss Menswear 

Outono/Inverno 2017: 

 

BOSS Menswear Fall/Winter 2017 Fashion Show 

New York/Metzingen, February 1, 2017. With a collection designed for the 

global traveler and focused on the fundamental elements of the brand, the BOSS 
Menswear show presented a man prepared for everything and ready to take on the world. 

Adventures and explorers provide the direct inspiration. This approach, 
informed by a nautical influence, is combined with key foundations of BOSS Menswear 

– precise cuts and construction, and a love of detail – to create a collection that’s primed 
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for the modern traveler. Tailoring sits at the heart of the collection. Each look is 
grounded with precision cuts and expert construction: the starting point of BOSS 
Menswear. [...] 

 

O conceito de global traveler é mais uma extensão do caráter flaneurista do homem 

Boss. Nas diversas campanhas subsequentes, na apresentação dos produtos no site, em todo o 

tempo a comunicação em torno do global traveler remete a um homem independente, poderoso, 

um aventureiro urbano. A coleção oferece peças conceituais, ternos concebidos com calças em 

tecido de algodão com cadarço na cintura (a mesma alfaiataria dos ternos convencionais, mas 

com o conforto de um moletom para os vôos de avião). Algumas peças não amassam para não 

amassarem nas malas. O global traveler é mais que um flâneur da cidade: é um flâneur de 
cidades, em contexto plural.   

Essa interpretação de um sujeito urbano menos “citadino” e mais “planetário” parece 

relacionada a um contexto da própria moda, que deixa de ser um produto de culturas locais e 

passa a ser cada vez mais um dress code universal, onde mesmo o particular é absorvido e 

convertido em linguagem de acesso comum - como acontece, por exemplo, com a moda 

streetwear. O adjetivo global se substantiva, no sentido em que o “viajante” já parece trazer 

consigo as marcas indeléveis de um sujeito contemporâneo inserido em um sistema globalizado.  

Como pondera Canclini, 

 

Entender as transições das identidades “clássicas” (nações, classes, etnias), que já não 
nos restringem como antes, às novas estruturas globais, que consideram de outro modo 
nossos interesses e desejos, é pensar a recomposição das relações sociais e as 

insatisfações do fim do século XX. Essas insatisfações podem ser tratadas como um 
mal-estar da época, uma crise universal dos paradigmas e das certezas, como o fazem 
muitos discursos pós-modernos, ou estudando empiricamente suas peripécias em um 

contexto específico. (CANCLINI; 2008, p.14). 

 

A reflexão de Canclini sobre a transição de identidades dentro de um sistema mundial, 

sob um contexto de mundialização que ressignifica fronteiras culturais, também se faz presente 

na ideia de um global traveler como um sujeito urbano que, em vez de restringir, amplia o 

escopo da cidade. 
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Observemos o release da coleção 2019 da brand progressiva Hugo: 

 

HUGO Spring/Summer 2019 Fashion Show Modern-day mixmasters: reimagining eras 
past 

Berlin, July 6, 2018. Reminiscent of a hedonistic ʼ90s rave, HUGOʼs 

Spring/Summer 2019 show took place at Motorwerk – the original home of Berlin 
techno. 

Entitled "Mixmasters", Spring/Summer 2019 is inspired by those who mix and 
match styles of different decades to create their own aesthetic. The collection promotes 

a do-it-yourself approach to fashion – bringing the idea of customization and self-
expression to the forefront. Influenced by the creative energy and eclectic street style of 
Berlin, HUGO makes the rules this season. 

The collection – menswear and womenswear – features elevated pieces that 

would feel at home on the streets of Berlin. [...] 

 

Agora é a cidade de Berlim que inspira uma coleção. Partindo de um conceito 

relacionado à música eletrônica, que culturalmente tem na cidade de Berlim e em toda a 

Alemanha uma poderosa referência, a coleção foi apresentada na Motorwerk, a antológica 

fábrica de motores fundada em 1910, que preserva sua arquitetura fabril original e tornou-se 

um dos lugares mais reverenciados da cena techno europeia, abrigando eventos de grande porte 

destinados ao circuito de musica eletrônica. 

Fotografia 29 – Berlim na Coleção Hugo 2019 

Fonte: Site Hugo Boss 
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Ao contrário do que possa sugerir, a campanha relacionando o conceito de moda à 

cidade foge ao lugar comum que seria repetir skylines, imagens de pontos turísticos e outras 

referências mais elementares para remeter à bela capital alemã. Numa abordagem um pouco 

mais conceitual, também mais adequada à personalidade da marca arrojada Hugo, a coleção é 

influenciada, segundo seu release, pela “creative energy and eclectic street style of Berlin”, da 

cultura de suas ruas...do que seria “o espírito da cidade”. 

No site da Hugo Boss, digital influencers foram escolhidos para frequentar bairros 

específicos da cidade e registrarem,  depoimentos sobre suas experiências na vivência das ruas, 

sobre a interação com o espaço físico e cultural de Berlim. Usando roupas da coleção, aparecem 

no site em vídeos e imagens, divulgados também em redes sociais, revelando “através de seus 

olhos” e em suas narrativas pessoais, a conexão entre a cidade e o estilo proposto pela coleção. 

 

Fotografia 30 – Berlin Through our Eyes – Depoimentos 

Fonte: Site Hugo Boss 

 

Considerei relevante, para os fins deste estudo, visitar a cidade de Berlim, por ser o tema 

específico de uma coleção, e procurar o staff da loja para entender um pouco a relação 

construída entre a cidade e uma coleção in loco, tentando obter impressões mais próximas dessa 

relação. 

 



	 	 	
	

	 	 	 	
	

125	

Fotografia 30 – Visita à Hugo Boss em Berlim / Interior e Fachada da loja 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Agendei um encontro na HUGO Store da Rosenthaler Straße, situada no distrito de 

Mitte, região central da cidade, com o salesman Alex Sawitzki, reunião promovida por Hanna 

Wilecki (Senior Area Manager Retail). 

Em Berlim, a Hugo tem lojas próprias, com sua logomarca vermelha, sendo uma loja 

separada das lojas Boss com logomarcas pretas. A loja que visitei era, portanto, conceitualmente 

trabalhada com a comunicação voltada para a brand Hugo.  

Pude confirmar que o conceito da cidade era todo discursivo e inspiracional, não 

aparecendo objetivamente em ícones nas peças. Segundo Alex, a coleção não tem um caráter 

local ou regional, uma vez que a marca procura estar conectada com todos os lugares e pessoas 
do mundo onde houver consumidores de sua marca. A marca tem um certo “orgulho” dentre os 

alemães, evidente prestígio por seu sucesso internacional. Ele destacou a percepção consensual 

de que Berlim é uma cidade especial, diferenciada dentre outras metrópoles alemãs por seu 

espírito livre, artístico, musical, conceitual.  

Os homens de Berlim, segundo Alex, são independentes ao escolherem ou comprarem 

suas roupas, sem interferências de mulheres, por exemplo, como tradicionalmente ocorre no 

mercado brasileiro. A cidade concebida como um lugar de espíritos livres, libertários, conforme 

a percepção no ponto de venda, situou a coleção em um contexto multicultural de “metrópole 
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do mundo”. Embora as variantes específicas desta cidade apareçam nos depoimentos dos 

influencers no site, Alex acredita que, “como as pessoas estão comprando ideias mais do que 

produtos”, o sentido é se identificar como um homem “global”, um “cidadão do mundo” capaz 

de se situar em qualquer cidade grande, de qualquer lugar. Berlim seria apenas uma delas, sendo 

especial e única em um sentido, porém genericamente a síntese do ideal urbano onde se abrigam 

os men of today e os global travelers. 
Assim, estando presencialmente em Berlim, pude perceber que, embora a coleção 

tivesse por tema a capital alemã, o que se falava efetivamente não era “a cidade”, mas o seu 

“espírito”. Era Berlim como recorte de uma promessa de caráter urbano, de uma identidade de 

estilo em uma experiência metropolitana além de seu próprio lugar. 

Ao contrário da sociedade de corte de Elias (2001), as sociedades de consumo, por 

permitirem uma virtualização dos espaços, possibilitam uma construção de status a partir da 

apropriação dos códigos distintivos discorridos por Bourdieu (2007) em múltiplos lugares ou 

plataformas. E se, na flânerie de Baudelaire (2010), os códigos de vestuário ou distinção 

dependiam de uma localização espacial para atribuírem a seus possuidores as suas virtudes, na 

sociedade de informação os espaços virtuais pluralizam os lugares de existência em infinitas 

telas. Assim, a experiência de distinção vira uma experiência de projeção - projetar roupas de 

marca sobre o corpo, projetar discursos intrínsecos ao valor construído dessas marcas, projetar-

se como “elegante/deluxe/arrojado” diante de infinitos públicos (audiências) em redes sociais 

ou em lugares de acesso indistinto, aproximando a experiência de cidades idealizadas para um 

ideal estético cotidiano que pode estar virtualizado em qualquer lugar. 
Essa virtualização presencial transcreve os usos da moda na contemporaneidade, de 

certa forma, conforme o faziam os dândis oitocentistas. Tal como se reportavam a um universo 

próprio por meio de signos estéticos, os escritores transpunham para si mesmos sua estetização 

da vida proposta nos personagens criados. Assim, viviam eles mesmos, na experiência real, 

aquilo que estava virtualizado em suas obras literárias. E vice-versa, transcrevendo em seus 

personagens as suas próprias vivências citadinas do cotidiano.  

E como realizavam essa transição? Ocupando os “lugares” de sua época - os cafés, os 

bulevares, os centros de compra -, de modo que o dandismo e a flânerie deslocassem o eixo 

fixo de visibilidade e acesso restrito das cortes aristocráticas (palacianas) para as ruas de amplo 

fluxo e visibilidade deslocável das metrópoles. 

  Os mesmos deslocamentos de sentido que pudemos observar em determinado campo 

das  relações do consumo de moda - entre homens contemporâneos que concebem um ideal de 

vida estetizada no consumo de produtos da grife Hugo Boss (divididos e também unificados 
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por suas duas marcas Boss e Hugo) - reforçam um elo existencial com as figuras do dândi e do 

flâneur em versão contemporânea. 

 As leituras paralelas entre a personalidade dos consumidores e a comunicação da marca 

(seja por suas campanhas ou por seus produtores de discurso) foi um importante ponto de 

abordagem metodológica no sentido de se conferir a real interseção de ideias entre as partes e 

a familiaridade entre seus ideais compartilhados e vividos. O fato de as grandes corporações, 
como a Hugo Boss, possuirem departamentos de marketing e pesquisa extremamente 

avançados na análise e conhecimento de seus clientes evidencia uma comunicação voltada para 

anseios e valores adequados a esse público-alvo. No caso desta pesquisa, foi importante 

consolidar ambos os lados sem necessariamente priorizar um deles justamente para se entender 

como essa comunicação é recíproca e revela, de fato, compostos ideológicos daquilo a que 

decidimos considerar como um “dandismo contemporâneo”. 
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 Fotografia 31 - COCTEAU, Quadruple autoportrait, 1915-1916. 

 

Em cena, um personagem masculino – Émile: belo, elegante e sedutor - ignora os apelos 

e indagações da mulher, que brada em desespero ante sua indiferença. Incólume, o belo nada 

responde: tão somente aprecia a leitura de seu jornal, desprezando sua interlocutora. 

O personagem criado pelo dramaturgo, poeta, pintor e ilustrador francês Jean Cocteau 

em O Belo Indiferente em nada nos remete aos belos do nosso século. Tomada como trocadilho 

metafórico para intitular o capítulo final deste trabalho, a negação presente na paráfrase reitera 

que, neste estudo, especula-se um papel atuante – portanto, “nada indiferente" - dos dândis 

contemporâneos de nosso estudo. 

Partimos de uma regra geral, que foi analisar o fenômeno ocorrido sobretudo a partir 

dos anos 80 do século passado, quando se constatou um grande incremento no interesse do 
consumidor masculino por artigos de moda e por uma proposta de estetização da vida, para 

buscarmos uma investigação acerca de uma possível reflexividade do dandismo oitocentista no 

comportamento destes homens - não só no final do século passado, mas sobretudo nos homens 

consumidores do novo milênio.  
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Encontrar elementos comuns entre esses sujeitos de seu tempo pareceu-nos, em meio a 

um emaranhado de teorias e uma vasta bibliografia rigorosamente selecionados para atender as 

necessidades de tais abordagens, um desafio um tanto quanto temerário. Geralmente não são 

bem vistas as análises históricas que tentam traçar paralelismos entre épocas distintas, dadas as 

características anacrônicas de seus agentes e de seus contextos socioculturais. Do mesmo modo, 

optar por um ecletismo conceitual de autores que não necessariamente conversam entre si, 
tentando quebrar uma “orquestração de raciocínio” comum aos trabalhos sobre o tema, também 

foi uma aposta diferenciada no trabalho. No entanto, buscamos utilizar algumas técnicas para 

investigação de aspectos comuns entre ambos os movimentos – o dandismo lá e o dandismo cá 

– a fim de que pudéssemos, assim, não necessariamente equivaler precipitadamente as histórias, 

mas correlacionar elementos capazes de ajudar o entendimento dos fenômenos contemporâneos 

a partir de vestígios de outros,  similares, ocorridos em tempo passado. Além disso, as barreiras 

comuns do preconceito recorrente às práticas de consumo (principalmente sendo consumo de 

moda; e mais ainda para homens) também ofereceram, durante todo o tempo, desvios e vieses 

a serem evitados no sentido de não deformarem nossas leituras ou interpretações do objeto de 

estudo.  

Foi preciso revisar, ainda, as formas de se pensar as “identidades” para se investigar, 

também, a (re)construção de um dandismo contemporâneo, pois havia um “embargo 

epistemológico” comum às mais diversas leituras sobre o assunto “identidades”, conforme fora 

evidenciado em notória observação de Canclini: 

 

Se a antropologia, a ciência social que mais estudou a formação das identidades, acha 

difícil se ocupar hoje da transnacionalização e da globalização, é pelo hábito de 
considerar os membros de uma sociedade como pertencendo a uma só cultura 
homogênea, tendo portanto uma única identidade distintiva e coerente. Essa visão 

singular e unificada, que tanto as etnografias clássicas quanto os museus nacionais 
organizados por antropólogos consagraram, é pouco capaz de captar situações de 
interculturalidade. (CANCLINI; 2008, p.131). 

 

Era preciso compreender o redesenho de identidades não-fixas nos cenários de 

interculturalidade em um contexto de mundialização, onde, ainda segundo Canclini, “as nações 

se convertem em cenários multi-determinados, onde diversos sistemas culturais se 
interpenetram e se cruzam” (idem), levando o autor a concluir que uma das possibilidades de 

se entender o consumo é que ele possibilita a seus agentes uma resposta mais objetiva sobre o 



	 	 	
	

	 	 	 	
	

130	

lugar a que pertencem, algo que ocorre com mais eficácia “através do consumo privado de bens 

e dos meios de comunicação de massa do que pelas regras abstratas da democracia ou pela 

participação coletiva em espaços públicos” (CANCLINI; 2008, p.29). 

É mister entendermos, neste estudo, a visão cancliniana de que a construção de 

identidades no cenário contemporâneo – um cenário definido por essa vasta gama de termos 

flutuantes, como “pós-modernista”, “hipermoderno” “capitalista”, “neoliberal”, “globalizado”, 
“mundializado” – tem, no consumo, uma expressão de cidadania como uma rota ou caminho 

de representação política. Para ele, e também para nós deste estudo, parece ser a partir desses 

mecanismos de autorrepresentação que se redefinem, também, as identidades culturais. 

Há um conflito entre a possibilidade de se fazer escolhas que redesenhem um caráter 

pessoal ou uma atitude social contra os fluxos daquilo que as sociedades de consumo impõem 

ou ditam para seus integrantes. Como afirma Tim Edwards, 

 

[...] in contemporary perspectives on consumption, shopping is commonly perceived 
one-sidedly as a source or pleasure and self-expression, particulary in relation to such 

issues as fashion and personal spending. The processes involved in shopping itself are 
seen as increasingly constitutive of identity. But it implies that either the consumer is 
an asocial rational actor making choices divorced from all aspects of society, or a 
passive dupe in a system of string-pulling signs and values. The reality, I assert, is 

paradoxical: shopping is simultaneously a rupturous heaven of self-expression and an 
anxiety-provoking and competitive hell for producers, marketers and consumers alike. 
(EDWARDS; 1997, p.98). 

 

O Belo de nosso século não é um “belo indiferente”. Como sugere Edwards, ele vive 

sob constante tensão. Nosso Émile é parte integrante de um sistema, e é essa vinculação a um 

sistema que o condiciona – na busca de alguma autonomia – a ser aquilo que ele é.  

Entende-se que um sistema – seja ele classificado como "moderno", "capitalista", 

"neoliberal", "global" - por si só, não "projeta" dândis. Nem oitocentistas, nem contemporâneos. 

Não era uma evidência genérica dos homens de nenhuma dessas épocas (oitocentista ou 

contemporânea) tornar-se irremediavelmente um dândi por força dos fluxos de seu tempo 

presente. Em ambos os casos – se assim considerarmos, de fato, que o movimento se repete nas 

duas épocas em que o observamos – o dandismo mostrou-se mais uma escolha, uma 

performance, um padrão de vida, uma realização ou expressão pessoal. Dessa forma, surge mais 
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como um agente que revela seu tempo do que como um agente que é por seu tempo revelado.  

Razão pela qual nem todos, na mesma época, se tornaram (ou se tornam) também estetas de 

suas próprias vidas.  

Reiterar essa autonomia é também compreender um sentido mais amplo dos objetos de 

moda na interação com seus agentes, seguindo o propósito de Daniel Miller, ao afirmar que 

“Aqui, contudo, estamos engajados em uma empreitada cujo propósito é resgatar dessa mesma 
impressão de superficialidade não só a indumentária, mas a cultura material como um todo, e 

as pessoas que a estudam”.  (MILLER, 2013:37). 

Entretanto, um sistema socioeconômico projeta, isto sim, hábitos, estilos de vida, 

padrões de consumo. Boltanski e Chiapello vão lembrar, ao analisarem as relações citadinas e 

o ideário do projeto capitalista nos ambientes doméstico e corporativo, que "Num mundo 

conexionista, as pessoas são incitadas a deslocar-se" (BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009, 

p.170) de universos fixos que já estejam prescritos e possam ser reconhecidos.  Ainda segundo 

os autores, "A flexibilidade e a capacidade de adaptar-se e aprender incessantemente tornam-

se seus principais trunfos" (idem, ibidem), considerando em suas análises "(...) as mudanças 

ideológicas que acompanharam as recentes transformações do capitalismo (...)" (idem, p.33). 

Esses padrões de deslocamento e conexão, vividos na esfera das cidades industriais como um 

novo modelo de engajamento profissional, afetam a estrutura social e as identidades dos atores 

sociais, tendo em vista que “os saberes mudam tão depressa” (ibidem, p.170) que faz-se 

necessário reconfigurar as identidades em fluxo constante. 

Baudelaire atribuía aos ares da Modernidade – por ser o sistema que vigorava imponente 
no século XIX – a inspiração aos anseios e ideais estéticos dos dândis na vida das metrópoles. 

A Modernidade também presente nas figuras reveladoras do pintor Constantin Guys, que, 

segundo o autor francês, “[...] buscou por toda a parte a beleza passageira, fugaz, da vida 

presente, o caráter daquilo que chamamos modernidade”. (BAUDELAIRE, 2010, p. 89). 

Entretanto, embora inspirados por esse sistema de sua época, os dândis também se revelavam 

autorais e contestadores, descritos por Baudelaire em função de uma atitude “de oposição e 

revolta; são todos representantes do que há de melhor no orgulho humano, dessa necessidade, 

bastante rara nos homens de hoje, de combater e de destruir a trivialidade” (idem, p.66). 

Embora o dandismo oitocentista tenha sido frequentemente abordado como referência 

de elegância e lifestyle masculinos em estudos nos campos da moda e da literatura, a 

transposição desse modelo para uma  reflexão sobre como os consumidores masculinos 

apropriam-se do que é "projetado" (discursos, modelos, padrões) e se reconfiguram 
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ideologicamente como "dândis contemporâneos" nos faz entender que existe algo além da 

constatação de que  “vivemos no boom estético sustentado pelo capitalismo do Hiperconsumo” 

(LIPOVETSKY; 2015, p.40). 

Pudemos entender que a lógica constitutiva da associação entre consumo de moda e 

identidades masculinas na contemporaneidade é uma relação triádica entre três aspectos 

intrínsecos: o estético, o material e o discursivo. E é exatamente entre esses três aspectos que 
giram todas as discussões – cada qual tentando prevalecer sobre os demais -  em torno do uso 

das roupas, dos usos de moda, da questão do estilo. 

Sobre o aspecto estético, ao constituirmos nesta pesquisa uma expressão – aesthetic life 

- para reunir os preceitos de uma vida estetizada em torno de ideais e valores artísticos, 

entendemos que exista uma inclinação cultural pela arte – seja por uma “vontade da arte” (em 

MAFFESOLI, 1996), por “gosto” (em BOURDIEU, 2007) ou por “status” (ELIAS, 2001) – 

para que se pressuponham códigos e vocações incidindo sobre o sujeito ao ponto de lhe 

despertarem um sentimento pelo belo, pelo artístico, pela construção de um diferencial 

estetizado. 

Sobre o aspecto material, entendemos que essa relação pode ser ambígua ou 

ambivalente, na medida em que os objetos estéticos (as roupas de moda, por exemplo) podem 

transcender as interpretações individuais de seus usuários ou consumidores uma vez que, ao 

chegarem a eles, já possuem uma biografia enquanto “coisas” (KOPYTOFF, 2008), que podem 

transferir atributos por uma ação não-evidente de invisibilidade (MILLER, 2013), razão pela 

qual devemos repensar o real sentido das coisas quando classificadas unicamente em escala 
valorativa como meras mercadorias (APPADURAI, 2008). 

Sobre o aspecto discursivo, incluem-se todos os aspectos semânticos que podem 

evidenciar a moda como uma linguagem (BARTHES, 1979; 2006) como um intrincado sistema 

de signos (BAUDRILLARD, 1995; 2012) ou como mecanismos de autoexpressão identitária 

constituindo um “supermercado de estilos” (POLHEMUS, 1996). 

As observações de campo, as entrevistas e o conjunto das práticas observadas me levam 

a crer que o uso da expressão “hábito de consumo” deva ser repensado. Ou mesmo cair em 

desuso, ao menos no campo de estudos do consumo nas ciências sociais. O hábito não é o 

fenômeno, é apenas uma de suas partes; e esse em todo tempo pareceu um equívoco metonímico 

frequente. Epistemologicamente, parece-me claro que essa expressão corrobora um sentido 

"prático” e "superficial” do consumo, restrito apenas a um sentido usual, desdizendo seu 

potencial muito mais amplo e abrangente de códigos simbólicos a serem interpretados. O 
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consumo não nos parece ser um ato, mas uma relação. Aquilo a que comumente chamam de 

“hábito de consumo” evidencia, a nosso ver, uma “situação de compra”, uma “aquisição”, a 

“obtenção” de um bem; assim deveria ser definido o ato prático em que se adquire um produto 

ou serviço. A práxis sendo chamada de “consumo” não me parece exprimir devidamente a ideia 

do que é o fenômeno do consumo em sua totalidade, sendo somente uma de suas etapas – talvez,  

até, a menos significativa, dada sua obviedade.    

Tomemos por exemplo o caso dos meninos de Brazzaville, a favela do Congo onde se 

apresentam os sapeurs. Quem é mais ou menos “consumidor” de moda? Os sapeurs, que até se 

endividam para desfilarem suas roupas de grife, ou os pobres meninos de pés descalços que 

param tudo para assistirem à passagem dos “afrodândis” que os inspiram? No caso do Village 

Mall, quem é mais consumidor de moda: o cliente da Hugo Boss que adquire um terno no balcão 

da loja ou o passante que para e observa atentamente o manequim na vitrine suntuosa e 

sedutora?  

Penso que o consumo entendido apenas como hábito ou ato é um equívoco de expressão 

criado por uma leitura economicista ou mercadológica que o restringe ao momento de compra, 

enquanto a nós, cientistas sociais, cabe outra abordagem. Tal equívoco remete à tal ontologia 

da superficialidade de que, segundo Miller (2013) convém a nós efetuar um “resgate das 

coisas”. Do impulso que leva a escolher a vitrine, à emoção específica de cada pessoa que para 

e aprecia, às percepções individuais e leituras diversas possíveis dos looks nos manequins até o 

ato da compra, e ainda a relação com a marca, existe uma trajetória linear de 

eventos/emoções/informações/impulsos/atos que - todos encadeados, não isolados - constituem 
a experiência ou fenômeno do consumo como uma relação.  

Aqueles meninos que sequer possuem condições financeiras de adquirir os trajes 

requintados dos sapeurs estão, assim como os observadores atentos dos manequins na vitrine 

da Boss Store, consumindo a moda, o estilo, vivenciando a aesthetic life tanto quanto, embora 

de forma diferente, os usuários compradores. Embora em esfera contemplativa, já lhes é 

possível consumir, uma vez que tal fenômeno tem origem e natureza muito mais sociológicas 

e culturais do que restritivamente mercadológicas. Daí a compreensão teleológica do consumo 

de moda/estilo não apenas como obtenção de produtos, mas pela relação ou informação sobre 

eles. Da mesma forma que se pode apreciar as construções de Gaudí ou os quadros de Cézanne 

sem os possuir: o consumo é cultural (de arquitetura, de artes plásticas), mesmo que ninguém 

compre um prédio ou um quadro concebido por cada um desses dois criadores. Assim para as 

artes, assim para a moda, que também está relacionada ao campo artístico, em essência. 
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A possibilidade de entendermos as relações possíveis entre uma atitude estética dos 

homens contemporâneos frente à série de mudanças culturais promovidas por avanços do 

gênero feminino, ou mesmo pela atual reconfiguração da normatividade dos gêneros, 

pluralizando as diversas concepções do que é ser o próprio masculino, nos leva a entender que, 

de alguma forma, as roupas ou objetos de moda presentes em vitrines, filmes e campanhas 

publicitárias identificam, hoje – como nas pinturas de Constantin Guys – retratos do mundo em 
que vivemos.  

Não julgo que tenhamos esgotado as interlocuções possíveis entre o dandismo em dois 

tempos distintos, ou sequer reiterado os argumentos que possam corroborar como procedente a 

efetiva comparação entre os dândis do passado e os de hoje. A trilha de tais investigações levou-

nos a uma visão, no entanto, de um elemento comum entre ambos no sentido de uma aesthetic 

life reveladora de um importante atributo para compreender os fenômenos na esfera do tempo: 

a questão da contemporaneidade. Pois aqui chamamos dândis contemporâneos aos estetas 

elegantes do Novo Milênio, mas devemos, no entanto, reiterar que também os oitocentistas 

primavam por ser - nas pinturas de Guys ou na literatura de Baudelaire, Wilde ou Huysmans – 

igualmente “contemporâneos de seu tempo”, de sua geração, de seu século. Sendo ambos – o 

oitocentista e o do Novo Milênio – “contemporâneos” no sentido atribuído por Giorgio 

Agamben: 

 
Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não 
as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta 
contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa 
obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. 

(AGAMBEN, 2009, p. 62) 

 

Contemporâneos, contestadores, oposição e revolta.  
Lá, como aqui, dotados do ímpeto de reverter as regras do jogo, quebrar paradigmas ou 

descaracterizar sinais já triviais.  

Como na campanha de um de seus perfumes em que a Hugo Boss sinaliza para seus 

consumidores: Red Means Go. A inversão do código que estabelece limite e parada.  
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Fotografia 32 – Campanha HUGO – Red Means Go / Divulgação 

 

 

A discussão sobre a posição real do dândi na fronteira conceitual entre o “estético como 

fator ideológico” e o “político (VUGT, 2013) como fator econômico”  poderia, de certa forma, 

ser entendida por uma terceira via, que nos leva a não exatamente encerrar as questões abertas 
durante este trabalho, mas a entender que um universo muito mais amplo pode se abrir diante 

das primeiras impressões de um estudo profundo. 

A terceira via seria aquela que situa o político não exatamente no econômico ou em 

contraposição ao estético, mas a eles conjugado, conforme a proposição de John Harvey, 

quando diz que  

 
[...] como esse tipo de vestir envolve a percepção fundamental que as pessoas têm de si 
mesmas – podemos dizer que é uma das maneiras pelas quais elas constroem suas 

subjetividades – a política em questão não é só a de renda e classe, mas, de certa forma, 
uma política do espírito. (HARVEY, 2003, p.19, grifo nosso). 
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Assim...belos e nada indiferentes. 

Assim...regidos por uma política do espírito. 

Assim... PINTORES DA VIDA MODERNA!  
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