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Resumo

A cultura de rua inspira os diretores criativos a produzirem imagens de moda mis‑

turando masculinidade e feminilidade. As revistas traduzem essas ideias nos edito‑

riais e nas campanhas chamadas de no gender, colaborando com as importantes dis‑

cussões sobre diversidade, ainda que sem assumir como designação apropriada sem 

gênero. Não existe um usuário sem sexo e não se trata de uma busca de homogenei‑

dade estética: o objeto deve ser entendido como um embaralhamento das manifes‑

tações culturais formatadas para o feminino e masculino, considerando como estas 

rupturas acontecem num sistema constante de imprinting.

A moda vem tornando ‑se mais elástica, ainda que o mercado continue produzindo 

e expondo de formas bem distintas o que é da mulher e do homem. O aumento de 

produtos para ambos gera polêmica e interesse pela mídia mais tradicional e, assim, 

este torna ‑se um dos grandes temas actuais. 

Analisaremos imagens de moda masculina – em editoriais e campanhas dos últi‑

mos dez anos – enquanto exemplos de movimentos de rua que influenciam as novas 

representações de masculinidades.

Nesse cenário de mistura nas grandes cidades, a moda tenta acompanhar um 

número infinito de combinações de peles, traços, modos e maneiras. São, pois, mis‑

turas de incontáveis possibilidades que falam deste tempo: um tempo em que as 

pessoas têm que conviver em multidões e em que as leis precisaram de ser criadas 

para garantir direitos àqueles cujas imagens fujam dos padrões. 
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Buscaremos entender como produtos considerados exclusivos das mulheres por 

grande parte da sociedade passam por um novo ciclo: ganham novas significações em 

movimentos populares e são percebidos por designers e mídias, incorporando ‑se no 

mainstream. Poderemos, ainda, entender o que significa o papel dessa discussão de 

conceitos de masculinidades diante do avanço de políticas conservadoras. 

Esses estudos seguirão pela linha da Semiótica da Cultura, em leituras sobre a 

imagem midiática, vindas do mestrado e doutorado sob a orientação de Norval Bai‑

tello Jr., destacando ‑se as leituras de Edgar Morin, Roland Barthes, Flusser e Hans 

Belting. Entendendo o movimento das ideias como circulando com autonomia e tur‑

bulência no ambiente da Noosfera, buscaremos entender o ler a fotografia e a moda, 

assim como relação entre elas passando pelas revistas. Os conceitos de Bauman 

também orientam esse estudo, sendo complementados por textos de Susan Sontag e 

Rebeca Arnold sobre fotografia e moda.

Palavras ‑chave: imagem; moda, masculino.

«O corpo jamais esteve nu. Ele sempre serviu como fundo 

memorial para inscrições pré ‑históricas, históricas e biográ‑

ficas. A cultura tem funcionado como escritura codificante, 

como tatuagem universal, que sinalizava cicatrizes conforme as 

medidas dos grandes ordenamentos. O assim chamado imprin‑

ting da primeira infância, que tanto de decisivo antecipa, nada 

mais é do que isso». 

Dietmar Kamper, COSMO, CORPO, CULTURA.

Dentro da cultura hegemônica do patriarcado há uma grande produção de 
imagens que mantém padrões mais severos do que deve ser apropriado para o 
homem ou a mulher. 

Como rupturas, outras imagens expressam interesse pela liberdade de expres‑
são, e novas formas de se relacionar com corpos, gestos e roupas, misturando as 
representações de feminilidade e masculinidade. 

Esta mistura aparece, hoje, diferente de outros momentos da história da moda: 
há um gosto pela mistura de composições, onde as peças passam por resignifica‑
ções, deixando de ser exclusiva do universo de um ou outro. 

Durante anos e anos, conforme mais se desenvolviam as indústrias e as cida‑
des urbanas, os homens passaram a se vestir de forma austera tendo como código 
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de vestir o paletó e a gravata de cores sóbrias e escuras. O universo deste mundo 
adulto era trabalhar e sustentar a mulher e suas crianças. Os homens só deixavam 
de ser crianças quando serviam o exército, se casavam ou se tornavam Patrões. 
Até que nas gerações pós ‑guerras, nos anos cinquenta – com as mulheres pas‑
sando a assumir novos papéis – os jovens passam a exigir serem reconhecidos 
como uma camada específica da sociedade: diferente de crianças e adultos. 

Quando diferentes grupos da cultura jovem chegam ao Cinema, cresce o 
número de rebeldes, cuja moda era muito diferente do estabelecido como padrão 
masculino. As camisetas, as jaquetas, o jeans, os calçados, o cabelo e o gesto apon‑
tam homens que se relacionam de formas diferentes com seus corpos. 

A moda masculina se amplia, trazendo mais opções para estes jovens. Mesmo 
os adultos incorporam mais opções de cores e tecidos. Podemos dizer que o anti‑
concepcional e os movimentos feministas ajudaram tanto a mulher a se libertar, 
como também influenciaram muito a percepção de que o padrão masculino pre‑
cisava ser repensado: a postura militar, de comando e de severidade deixaria de 
monopolizar a imagem do homem. 

Os movimentos das décadas de sessenta e setenta aproximaram as ima‑
gens dos homens dos chamados códigos femininos. A igualdade do discurso 
representava ‑se nas imagens unissex: nos cabelos longos, nas túnicas, nas calças 
de boca larga e outros elementos da moda passaram a circular em todos os corpos 
sem distinção de gênero.

A moda da segunda metade da década de 1980 assistiu a vitória da moda 
inventada na rua, influenciou ‑se a indústria e os estilistas, fortalecendo o con‑
ceito de tribos de Ted Pohemus, onde os códigos de vestir distinguiriam os dife‑
rentes grupos. Ao mesmo tempo surgem: a figura do Yuppie – jovens preocupa‑
dos em enriquecer rapidamente e adeptos do costume como símbolo de poder – e 
uma doença avassaladora. A AIDS é associada aos Gays. Tudo isto faz com que os 
segmentos da indústria de moda recuem na criatividade de suas coleções. 

Na década seguinte, com a música eletrônica e graças à popularidade das Drag 
Queens, desfiles e revistas divulgam coleções de moda masculina diferenciadas. 
Os desfiles de moda se popularizam e, mesmo que as mulheres continuem mere‑
cer mais atenção neste meio, a vaidade masculina passa a ser aceite, tendo joga‑
dores de futebol como grandes exemplos dos chamados metrossexuais.

A moda passou a voltar ‑se a grandes temas como Empoderamento Feminino e 
Respeito as Diversidades Sexuais e Étnicas, deixando de ter um papel voltado apenas 
para a vaidade: passa a ser um meio de posicionamento frente a estas e outras 
questões. 
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Nas imagens de moda, hoje, veiculadas na mídia impressa e digital, os mode‑
los têm diversos padrões de beleza e as fotos buscam registrar um cotidiano. Para 
além disto, acresce o facto de serem inspiradas em movimentos artísticos como 
o surrealismo. 

Hoje, a infância é muito diferente dos anos cinquenta, caracterizando ‑se pelo 
acesso ao conhecimento – muito avançado – e pelo domínio da tecnologia e dos 
meios digitais. Repletos de informação, suas representações se compõem de mis‑
turas de várias referências de estilos, de épocas, da arquitetura, do design, desde o 
que cercam em suas casas, carros, lojas, ruas e em seus mundos digitais. 

As representações de gênero são mais fluidas, já que os universos – reais ou 
não – são inúmeros. A circulação de ideias incentiva a aceitação de novas resig‑
nificações e diferentes combinações, para além de uma polarização de gêneros.

As imagens que misturam o masculino com feminino aparecem, hoje, em for‑
mas mais diversas e complexas do que em décadas anteriores: não são homens 
vestidos de mulheres ou mulheres vestidas de homem. No entanto, são constru‑
ções mais difíceis de catalogar, exatamente porque discutem o que pertence a um 
universo e a outro.

Os guarda ‑roupas se misturam. Além de termos peças que pertenceram espe‑
cificamente a um dos gêneros, as novas provocações da moda aparecem no modo 
como as roupas são produzidas nos modelos, enquanto peças muito distintas se 
misturam. 

Estas novas linguagens parecem querer avançar além de um contexto sim‑
plista onde a saia pode significar uma possibilidade de libertação da moda 
masculina.

Os papéis dentro da família e das empresas demonstram que o patriarcado 
não se justifica. No entanto, tal como várias instituições e indivíduos querem 
a manutenção do poder do masculino, também na moda há uma manutenção 
rígida de padrões.

Com o imenso espaço das mídias sociais na Comunicação, as imagens de rup‑
tura ganham grande alcance. Assim, a moda movimenta o ciclo: o olhar sobre as 
ruas que inspira os designers que geram produtos/ideias que vão para as ruas e 
são reinventados.

Podemos discutir o termo genderless ou moda sem gênero. Ainda que a intenção 
seja criar coleções de roupas que possam ser vestidos por todos, os gêneros não 
continuam representados em cada uma delas?

As peças tidas como femininas e masculinas permanecem, preservadas como 
herança da nossa cultura, mas passam a ganhar novos arranjos, considerando 
diferentes corpos e contextos e assim outras representações. 
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«A noção de masculino estável ‘normal’, que sustentou tantas ideias culturais 
no Oeste, foi desmantelada pelas inconstantes definições de feminilidade, 
não é mais vista como um ‘oposto’ que manteria polos à parte dos ideias 
de força, independência e racionalidade, previamente visto apenas como 
prerrogativa dos homens.» (Arnold, 2001). 

1. YOU ARE MAN?

Vamos tomar dois exemplos de ruptura na moda masculina: o primeiro da rede 
de lojas inglesa French Connection e sua campanha para a coleção de 2012 e as cam‑
panhas da marca italiana Gucci de 2016 e 2017.

Da campanha da rede de lojas inglesa French Connection Summer 2012 – reali‑
zada em 2011 – vamos analisar mais especificamente, uma das imagens na versão 
outdoor. 

A marca está no mercado há 40 anos, vendendo suas próprias criações em 
mais de 1.500 pontos de vendas, em 25 países. Segundo pesquisa realizada em 
2011, a French Connection ocupa o quinto lugar no ranking das lojas mais importan‑
tes do Reino Unido e subiu três lugares em relação ao ano anterior. 

A agência Fitch, que assumiu a conta da French Connection nos últimos dois 
anos, procurou um caminho que desse continuidade a outras campanhas onde a 
figura do Homem e da Mulher fossem apresentados de forma diferente do padrão. 
É preciso levarmos em consideração que a French Connection não tem um preço 
muito competitivo. Apesar de ter sido uma das primeiras empresas a fabricar 
seus produtos na China, não compete, por exemplo, com a Primark 1 que tem o 
melhor preço de roupas e acessórios entre as centenas de marcas que ocupam as 
avenidas londrinas. Certamente as matérias usadas são melhores e a fabricação 
busca um melhor acabamento que a marca mencionada. Por outro lado, a French 
Connection também não usa a mesma estratégia da concorrente Zara, que oferece 
modelos muito próximos dos últimos lançamentos dos grandes designers com 
preço ainda menor. Segundo depoimento de seus diretores, a marca não buscou 
competir pelo menor preço nem pelo design fast ‑fashion2, procurando, na Publi‑
cidade, formas de se diferenciar. Através de uma pesquisa nos principais blogs 
de moda e publicidade, identificamos que a campanha YOU ARE MAN? agradou 

1 Uma calça jeans custa cerca de 70 libras na French Connection e 10 libras na Primark.
2 Fast ‑fashion é o movimento atual de lançamentos semanais onde a novidade dos modelos ganha 
importância maior que a qualidade dos produtos ou a coerência de uma coleção. 
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os dois lados pela estranheza entendida, aqui, como um modo de surpreender o 
possível cliente e pela forma inteligente como o faz. Em terras de Monarquia, de 
movimentos urbanos como o punk e de vasto repertório de expressões criativas, a 
estranheza é um fator determinante. O estilo usado pela agência não poderia ser 
mais britânico: o humor ácido. Esta característica difundida nas mais diversas 
formas como na: literatura, cinema, TV e moda (onde a estilista Vivienne Wes‑
twood pode ser considerada a maior expoente). Segundo Stuart Wood, diretor da 
agência Fitch, a French Connection «quer buscar o que as pessoas estão pensando». 
O fundador e chairman da marca, Stephen Marks, declarou para o jornal The Guar‑
dian: «Acreditamos ter criado uma campanha inteligente de impacto que nos aju‑
dou a entender quem são nossos consumidores».

Escolhemos duas lojas em Londres e queremos entender como painel, loja e 
seu entorno conversam. 

Observamos dois endereços diferentes: o primeiro onde os espaços da vitrine 
e do outdoor são separados e o outro onde há uma integração, isto é, o outdoor é 
parte da vitrine. 

Na loja da Brompton Road – distrito de Knightsbridge – o outdoor está colocado 
separado da vitrine. Aqui, este tem como função sinalizar espacialmente («aqui 
está a loja French Connection») e surpreender quem passa, dadas as dimensões e 
estranheza da imagem. Para além disto, também poderá ser identificada já que 
também há outros veículos entre eles o site e a TV. 

Esta é uma região com grande movimento de londrinos e turistas que seguem 
em direção aos grandes museus. É também onde se concentram importantes 
lojas dos magazines que se tornaram pontos turísticos, a Harrods e a Harvey ‑Nichols, 
sendo, ainda, um bairro com grande concentração do comércio de luxo. 
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A outra loja que analisamos está situada também num dos pontos de grande 
movimentação de Londres: Oxford Street, que é um dos centros mais importantes 
para a moda internacional. Ali está um grande magazine com as principais grifes 
– do mais sofisticado ao jeans, do mais clássico ao mais ousado – além de sua 
própria marca Miss Selfridge – posicionada ao movimento fast fashion. Também ali 
estão H&M e TOP SHOP, além da loja de produtos mais acessíveis Primark. A French 
Connection da Oxford Street ocupa um quarteirão ao lado de um semáforo em um 
dos cruzamentos mais movimentados da agitada rua. 

Diferente do que acontece na outra loja, o outdoor da Oxford Street integra a 
vitrine: o adesivo com a imagem da água vai até a base e um recorte nos deixa ver 
os manequins e o cenário. Esta loja que também ocupa uma esquina e, no lado 
da Oxford Street, o painel e a vitrine com os manequins formam uma só imagem, 
numa relação intermidiática. 

Os manequins trazem elementos que nos chamam atenção: as pernas, que 
não apareciam na foto, estão ali expostas: eles usam maiôs de banho. A referência 
da estação verão é dada através destas peças, mas a marca não está anunciando 
um verão de balneários, das férias, mas um verão urbano, onde as pessoas se ves‑
tem para o trabalho, para andar em ruas de asfalto e prédios, e o lazer está mais 
voltado a lugares fechados. A combinação dos maiôs com as camisas de manga 
longa e jaquetas cria um estranhamento ainda maior. Há um deslocamento da 
função da roupa e, principalmente, um trabalho de criação de imagem de moda: 
assim como nas produções de editoriais de catálogos e revistas, não há um res‑
peito ao uso cotidiano. O que interessa é a criação de imagens fortes que levem 
os sujeitos – para quem elas estão destinadas – a interessarem ‑se, tomando seu 
tempo observando. 

Fica claro que a marca não está interessada em falar com qualquer público, 
nem cumprir a função que muitas vezes pode parecer a de uma vitrine de uma 
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loja de moda: exibir a combinação de forma didática para que o leitor se interesse 
e entre para comprar exatamente o look com o qual se identificou. 

O lúdico do cenário, da produção dos manequins, das combinações das roupas 
e, acima de tudo, a provocação You are man? estão apontadas para um destinatá‑
rio específico. Este não está interessado que digam como deve usar uma peça de 
roupa, querendo deixar ‑se encantar pela criatividade e pela linguagem contem‑
porânea de moda. Ele associa esta imagem às que aprecia, identificando ‑a como 
pertencente ao hall de outros veículos que consome. 

O modelo masculino – de barba3, traços fortes, sobrancelhas grossas, postura 
ereta – está numa boia infantil como se montado em um cavalo (a bóia estiliza 
com humor um cavalo) dentro d´água. Não há nada ao seu redor, somos levados 
a pensar que ele está no meio do oceano num dia nublado. 

O verbal You are man? se apropria de uma linguagem coloquial e deixa de ser 
uma simples pergunta para fazer dois questionamentos: «que tipo de homem 
você é?» ou podemos entender «você é homem suficiente para ser como este 
homem French Connection?» E sabemos que a marca assina a imagem deste 
homem que pode ser visto como infantil (está numa bóia) como um louco – sua 
figura pode nos lembrar a figura do cavalheiro errante Dom Quixote de La Mancha, 
como um homem que não segue a seriedade esperada do masculino, mas que, 
acima de tudo, não é um homem comum: não se apresenta dentro dos padrões 
esperados. 

Assim como o verbal, o olhar do modelo indaga para nós, como se fizesse a 
mesma pergunta.

3 A Barba tem aparecido com frequência nas imagens de moda desde 2010 seja nos desfiles ou 
editoriais. A imagem do homem interessado em Moda que anteriormente estava ligada a um rosto 
liso, bem tratado pelos cremes, ganha contornos mais rudes. Esta manifestação no visual masculino 
pode ser visto nas ruas pelos homens jovens e chama atenção entre os gays o que pode significar um 
desejo de expressar força. 
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O masculino do século XXI tem sido alvo de vários estudos 4 e muitos con‑
cordam, que após a valorização do papel da mulher dentro do mercado, o homem 
passou a sentir ‑se menos confortável numa posição que o mantinha como deten‑
tor do poder em várias escalas da sociedade. Este era um homem desesperado em 
entender seu novo papel, tendo sido apresentado em várias esferas da arte e da 
comunicação. A pergunta You are man? também pertence a esta questão. Ser um 
homem para quê? Um homem que pode ser infantil, ousado e extrapolar o seu 
papel endurecido e até pouco tempo de luto5.

O observador primeiro se surpreende com um homem em alto mar numa bóia 
infantil vestido com uma camisa manga longa. Está cumprida a primeira missão: 
levar o pedestre a parar e observar o outdoor que faz parte da vitrine. A French Con‑
nection não parece preocupada em mostrar uma peça de sua nova coleção através 
desta imagem. Mesmo não tomando o caminho das marcas que deixam de apre‑
sentar seus produtos nas campanhas6, não há uma preocupação em mostrar a 
camisa de frente com seus detalhes. Esta é a configuração do masculino, sendo 
mais especial porque é a chave do estranhamento da situação da foto.

2. GUCCI MENSWEAR SPRING 2016

Na coleção primavera pelas mãos do diretor criativo Alessando Michele, a Gucci dava 
uma nova guinada na moda masculina, diferente das imagens de playboys sexys de 
Tom Ford. Desta forma, consegue falar de uma nova geração, que se interessa tanto 
em filosofia como em Sex Pistols, misturando imagens infantis de forma transgres‑
siva e levando a imprensa a chamar do Novo Punk. 

Reelaborando peças chaves da moda masculina, como jaquetas bombers ou 
parkas através de tecidos brocados, acetinados com bordados, a nova imagem fala 
de homens que não parecem querer assumir nenhum papel de conquistador ou 
garanhão, preferindo, sim, seduzir através do humor e da originalidade. A escolha 
de modelos muito jovem tatuados, com piercings, com corpos sem a marca das aca‑
demias e anabolizantes, parece ser resultado da paixão pelos mangás, pelos jogos 

4 Na dissertação que virou livro O herói desmascarado. A Imagem do homem na moda busquei discutir 
como a moda retratou e discutiu o papel do masculino na sociedade ocidental no século XX e começo 
do XXI. 
5 Como diz o livro Men in black de John Harvey.
6 Hoje, diversas marcas abrem mão de mostrar seus produtos em seus anúncios preferindo criar 
imagens de impacto onde o que se vende é o estilo. Assim o que temos é a expressão de estilo da marca, 
muitas vezes representado na atitude do modelo escolhido ou em outro recurso sem que possamos ver 
o produto em si. 
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eletrônicos e do cinema de ficção científica e dos heróis da Marvel. Ao mesmo 
tempo, esta imagem de masculino flerta com o futurismo, passa pela lógica dos 
apreciadores dos brechós: as roupas também parecem sair de brechós com tecidos 
que remetem aos sofás e as cortinas das avós, com flores e pássaros. Esta ideia de 
jovem e velho parece nos lembrar que a chave da moda contemporânea passa pelo 
No age, confirmada pelos ídolos do rock manterem seus postos mesmo com setenta 
anos. Este homem passa a adotar também o ouro e suas calças são tão apertadas 
quanto as das garotas. Parecem não se incomodar com o facto de os materiais que 
usam – cetins, crocodilos, jacquards e outras matérias suntuosas – serem os mes‑
mos da coleção feminina. O mesmo podemos dizer das calças flair e babados. 

O excesso de detalhes veste um jovem que parece despreocupado em se apre‑
sentar como um homem sério: querem ser diferentes num tempo em que a palavra 
chave é diversidade. Desafiam os conceitos de beleza e seus óculos e acessórios 
querem causar mais estranheza que deixá ‑los atraentes ou sexy. 

As referências vão de filósofos e suas bibliotecas, à arte pop e, principalmente, 
a cultura de rua com seus cantores de rapper e grafiteiros. Continuam a ser caras 
e suas campanhas são apresentadas nas primeiras páginas duplas das grandes 
revistas, tal como se mantém a ligação da marca com o Jet ‑set – desde seu sucesso 
nos anos setenta. No entanto, agora, o jovem rico ou aquele que almeja este status 
inserem um deboche próprio da linguagem kitsch. 

Em uma campanha, o jovem, de óculos nerd, com suas peças lembrando figu‑
rinos dos anos setenta e seu tênis de gliter dourado, desliza de skate no corredor 
de um shopping segurando um pavão. O pavão, que simboliza o poder da beleza 
masculina, como os peacocks kings, está na mão de um skatista que, por sua vez, 
não se veste com as tradicionais roupas streetwear, preferindo o dourado com a 
faixa – símbolo de status da marca, com os sneakers em cinza ou preto. 



EMBARALHAMENTO DE REPRESENTAÇÕES DE MASCULINO E FEMININO NA MODA

MODAS, MODOS, MANEIRAS  |  367

O designer Michele declarou que suas referências estão também no surrea‑
lismo, principalmente em Elza Schipararelli, demonstrando que a sua visão 
insere na moda as imagens surreais da estilista que criou chapéus com formato 
de sapatos e bordou lagostas gigantes em vestidos de noite. 

Além do impacto destas coleções sobre outras marcas, em particular no fast 
fashion, que consegue desenvolver cópias a preços baixos em grandes quantida‑
des, ela vem ao encontro dos homens que fazem parte ou sonham com o show 
business e dos anônimos, que vivem nos subúrbios das metrópoles e almejam a 
inclusão. Para além disso, como estes não sofrem o impacto das imagens clássi‑
cas de machões, os novos homens, quejá deixaram suas cuecas à mostra quando 
do sucesso das calças largas dos rappers/skatistas, agora não se importam de se 
revelarem decorados como as mulheres. 

As peças destas coleções masculinas da Gucci, desenhadas por Micheli, têm 
outro dado em comum com as peças de segunda mão dos brechós: quem as com‑
pra pensa na individualidade, numa forma própria de misturar com outras peças 
e compor um look único. 

Podemos pensar nestes dois casos – a campanha You are man? da French Con‑
nection em 2006 e nas coleções da Gucci dez anos depois – elementos que eram 
tidos como essencialmente masculinos foram dispensados: severidade, austeri‑
dade, sobriedade, dando espaço às imagens masculinas ligadas à fragilidade, ao 
humor e a elementos decorativos, que não ligam à padronização do feminino e do 
masculino.
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