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Introdução 

Desde meados do século XX, designers de diferentes gerações, como Yves Saint 

Laurent, Azzedine Alaïa, John Galliano e Jean-Paul Gaultier, criaram coleções 

inspiradas em estéticas de grupos étnicos, subvertendo e ressignificando valores 

culturais do “outro” – geralmente de minorias étnicas – nas passarelas da moda de alta 

costura (GEOFFROY-SCHNEITER, 2001). Mais recentemente, a estilista francesa 

Isabel Marant apresentou, em sua coleção pret-a-porter primavera-verão 2015, criações 

inspiradas em uma comunidade indígena mexicana. Em entrevista Marant definiu o 

estilo das roupas como “tribal sem ser muito literal” (THE GUARDIAN, 2015), 

reivindicando para si uma dimensão de autoria (ou não-literalidade) a partir da 

reinterpretação do folk indígena “original”. A comunidade que inspirou a coleção, no 

entanto, acusou a estilista de plágio, tensionando os limites entre a inspiração e a cópia. 

Esse tipo de apropriação cultural, tão presente na indústria da moda, é emblemático para 

refletir, em primeiro lugar, como, num cenário de mundo globalizado e pós-colonial, a 

moda ocidental moderna se insere em dinâmicas de produção e consumo fortemente 

influenciadas pelo valor da “diferença”. Em segundo lugar, coloca em questão o estatuto 

das trocas nesses contextos de mercantilização da cultura – que engloba desde a relação 

do designer de moda com os grupos étnicos que inspiram suas coleções e inclui ainda a 

produção material e simbólica dessas peças.  

As peças de vestuário e acessórios que se inscrevem nesse contexto recebem a 

qualificação de “étnicas” em referência às culturas não-brancas nas quais supostamente 

se inspiram e, a cada estação, o étnico na moda se renova. A mídia é parte fundamental 

desse processo de comunicação do “novo étnico”, seja pela veiculação de campanhas 

publicitárias, seja pela produção jornalística ou pela repercussão em blogs e redes 

sociais. Nessa dinâmica, moda e mídia são consideradas parte de um mesmo sistema 

que atua na produção dos discursos de marcação e/ou absorção da diferença, bem como 

na construção de imaginários sobre o étnico. Mas, afinal, o que é considerado étnico 

pela moda? Quem determina o que é esse étnico? E, sobretudo, como ele é 

representado? 
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Na tentativa de responder as questões acima, esta pesquisa investiga a 

representação do "étnico" na moda através da análise de editoriais da revista Vogue 

brasileira, no período compreendido entre agosto de 2014 e julho de 2015, além de dois 

documentários que exploram o espaço de produção dessa publicação: “The September 

Issue” (2009) e “In Vogue: The Editors Eye” (2012). A escolha de Vogue se baseia em 

sua influência na indústria da moda, já que é uma publicação com mais de cem anos, 

fundada nos Estados Unidos primeiramente como um tablóide da alta sociedade 

americana (KENNEDY, Alicia; et al., 2013), ocupando hoje um lugar hegemônico e 

essencial para a indústria da moda global, como será melhor explicado no decorrer do 

artigo. No Brasil a Vogue é publicada desde maio de 1975, sendo esta também a 

primeira edição da revista na América Latina. 

A metodologia tem como base a análise de representação nos termos de Stuart 

Hall (1997), de modo que investigamos como o ‘outro’ é significado a partir dos 

discursos de exibição (poética) e das relações de poder (política). Nos editoriais da 

Vogue a “moda étnica” é tradicionalmente representada como uma celebração 

harmônica da diversidade. Um olhar mais atento, porém, revela que essa construção traz 

consigo conflitos políticos complexos, muitas vezes a partir de uma lógica de 

segregação. Os documentários, por outro lado, ajudam a delimitar o lugar da revista na 

hierarquia de produção dos discursos envolvidos na representação do étnico e na 

orientação para o consumo dos produtos de moda étnica. 

A definição de “étnico” empregada neste estudo, ou mais precisamente, de 

etinicidade, baseia-se na concepção de Frederik Barth (2000). Segundo o antropólogo 

norueguês,  a etinicidade é ligada intrinsicamente à fronteira de grupos étnicos, sendo 

esta delimitada pelos próprios grupos. Sua perspectiva é a de que o isolamento 

geográfico e social não são os fatores que sustentam ou produzem a diversidade 

cultural, pois é na interação que se manifesta a etinicidade. O autor vai além da tradição 

dos estudos antropológicos de focar na diferença entre grupos humanos específicos, e 

do pressuposto de que a cultura – a forma de descrever comportamentos humanos – tem 

variação descontínua, para pensar a permanência, a constituição e a natureza da 

etnicidade num contexto de interacionismo.  

Barth propõe duas argumentações importantes que guiam esta análise de 

representação do étnico na Vogue, sobretudo quando tal representação se apresenta por 

meio de apropriações estetizadas e de estereótipos do outro (HALL, 1997), ou seja, de 

interações dentre fronteiras. A primeira é a de que a permanência dos grupos étnicos 
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independe do fluxo de pessoas que atravessam suas fronteiras, mas tem forte influência 

nos processos de exclusão e intrusão social; e a segunda é a de que existem relações 

sociais estáveis e duradouras que não somente atravessam as fronteiras étnicas, mas que 

muitas vezes se mantém através de status étnicos dicotomizados. Em suas palavras, “a 

interação dentro desses sistemas não leva à sua destruição pela mudança e pela 

aculturação: as diferenças culturais podem persistir apesar do contato interétnico e da 

interdependência entre etnias” (2000, p. 26). No contexto da análise que propomos aqui, 

isso guia o olhar para compreender como as diferenças culturais ainda persistem após a 

apropriação cultural. Em outras palavras, Barth nos ajuda a entender como ocorre o 

processo de significação do outro através da apropriação cultural.  

O autor argumenta que os grupos étnicos são uma forma de organização social 

que se transforma – mas que não se extingue – a partir da interação. Perceberemos que 

as práticas de representação do étnico na moda se baseiam em interações entre 

fronteiras simbólicas, especialmente no que se refere à produção dos discursos que 

realizam a distinção da cultura branca-ocidental (a moda descrita como universal) e de 

seu oposto não-branco (a moda “étnica”). Essa distinção, assim como argumenta Barth, 

é percebida nas narrativas que marcam as diferenças das identidades étnicas. Assim, 

pressupõe-se que essas identidades se constroem através de práticas culturais 

discursivas (HALL, 2006), ou seja, não partem do indivíduo e nem tampouco são 

naturais ou essencialistas (HALL, 2006, p. 10-13).  

 

A Vogue como produtora de significados da moda étnica 

A moda tem papel central na constituição da fronteira da identidade étnica, já 

que se apresenta como um dos aspectos mais nítidos de distinção ou semelhança entre 

indivíduos pertencentes a grupos étnicos diferentes. A moda comunica a diferença e, 

dessa forma, marca identidades – porém, para além de afirmar que a moda tem função 

de linguagem, é importante refletir sobre que tipo de linguagem ela é, como significados 

são definidos, e por quem. Esse argumento é apresentado por Malcom Barnard (2002) 

ao analisar contextos em que as roupas fazem tanto sentido quanto as palavras de uma 

determinada língua. O autor estabelece a relação intrínseca da moda com o consumo 

através de um diálogo com Mary Douglas e Baron Isherwood (2004), partindo da 

premissa de que a moda tem a função de orientar os usos dos bens de consumo.  

Para Barnard, a moda, assim como o consumo, se concretiza no que Douglas e 

Isherwood (2004) denominam como um “sistema de comunicação”. Os autores afirmam 
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que os indivíduos precisam dos bens para se comunicar e dar sentido ao mundo, sendo 

que a comunicação só é possível através de uma rede de significados comuns a um 

grupo – ou seja, uma cultura compartilhada. Nesses contextos é que se torna possível a 

construção de uma identidade comunicável e inteligível a partir do uso de bens de 

consumo que são “lidos” a de acordo com os códigos da moda (BARNARD, 2002). 

Desta forma, o que é definido como “moda étnica” adquire sentido quando está em 

consonância com uma cultura étnica, ou seja, inserida em um contexto de hábitos e 

significados compartilhados por um grupo étnico.  

Entretanto, na prática da representação, muitos desses significados são reduzidos 

aos que o narrador do discurso – quem controla a produção midiática – quer privilegiar, 

num processo que Hall (1997) denomina como esteriotipificação. Para compreender 

como esse processo ocorre na representação da moda étnica, analisamos a seguir o 

editorial de beleza intitulado “Rasta Chique” (FIG.1) da edição de agosto de 2014 da 

revista Vogue Brasil. 

	  	  
FIGURA 1 – Páginas do editorial “Rasta Chique” da revista Vogue em agosto de 2014 

FONTE - VOGUE, 2014 
 

Como parte da editoria de beleza da edição, a matéria traz as orientações sobre o 

uso de indumentárias entre celebridades e nos desfiles de grifes famosas pelo mundo a 

partir do que a revista identifica como “tendência das ruas”. A modelo, Diana 

Moldovan, é uma romena branca adornada com objetos que fazem referência à religião 

Rastafári, de origem negra e Jamaicana. A primeira página traz o título “Rasta Chique”, 

que indica a adaptação (ou atualização) do Rastafári para uma versão que a revista 

identifica como “chique”. Essa representação indica uma espécie de contraste entre os 

dois termos (é rasta, mas é chique). O texto descreve o look da modelo como “guerreira 

fashion”, trazendo novamente a oposição contrastiva entre os termos. As oposições 

binárias - étnico e não-étnico; rastafári “selvagem”, “primitivo”, “folk” e branco 

fashion, contemporâneo, chique -  são marcadas em todo o editorial, mesmo que de 
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forma conotativa, em texto e imagem. É nesse conflito simbólico e material que se 

encontram as fronteiras, e ao mesmo tempo a interação, das identidades étnicas. 

Tal conflito é situado historicamente, pois é produto e reprodução de todo o 

acumulo de significações atribuídas aos grupos étnico-raciais pelo ocidente no período 

pré e pós-colonial. Hall (1997) também percebeu oposições binárias ao analisar 

fotografias de representação do negro na história pós-colonial moderna. Ele argumenta 

que as narrativas que fazem referência à “raça” abordam duas perspectivas que operam 

nos extremos positivo e negativo. O autor afirma, ainda, que as minorias em geral, ao 

serem retratadas, são constantemente descritas de forma binária e antitética - "bom/mal, 

civilizado/primitivo, feio/excessivamente atrativo, repulsivo-porque-diferente/sedutivo-

porque-estranho-e-exótico" (p. 229). Segundo Hall, isso demarca o caráter ambivalente 

da diferença, que por sua vez é fundamental para a produção de significados (p. 228).  O 

editorial Rasta Chique é mais uma reafirmação de significados historicamente 

construídos, que se organiza discursivamente de forma análoga às imagens analisadas 

por Hall.  

Hall evidencia que as demarcações de fronteiras não ocorrem por si só, pois os 

significados de uma fotografia são tantos e tão flutuantes, que a figura de um narrador 

se faz necessária para fixar o que deve ser lido. Esta tentativa de fixar um significado, 

ou seja, de privilegiar um dentre os muitos significados possíveis, é o principal objetivo 

da representação (p. 228). A revista Vogue, dada a abrangência de distribuição e 

influência como referência na moda, é um espaço privilegiado para a construção de um 

universo de significados controlados, o universo que Douglas e Isherwood (2003) 

argumentam ser o objeto de desejo do consumidor. Para os autores, a fluidez dos 

significados é o fator que mobiliza o consumo, e assim os indivíduos procuram adquirir 

objetos, pois essa é uma das formas mais seguras – e eficientes em termos 

mercadológicos – de fixar significados. A revista se apresenta como esse espaço de 

significados fixados no qual a diferença é mercantilizada sem que as fronteiras das 

identidades coletivas sejam destruídas e a ordem política seja afetada. Ou seja, os 

significados são controlados para que o estigma cultural histórico atribuído a uma etnia 

ou raça seja subvertido em valor de diferença (a diferença como commodity). 

No contexto da moda étnica, com alguma frequência observamos, nas páginas de 

Vogue, uma tentativa de tradução da identidade étnica para o consumo, de modo que 

esta é associada a significados que “atualizam” o étnico, como a tecnologia, a 

sofisticação e a contemporaneidade.  
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O que é perceptível no editorial “Rasta Chique” é que, por mais que a diferença 

seja valorizada, a cultura exaltada é sempre a branca-ocidental em contraponto a todas 

as outras. O discurso é narrado a partir da perspectiva do eu “branco” consumidor do 

“não-branco”, e nesse contexto etnias diferentes – como indígenas americanos e 

africanos - muitas vezes são englobadas em categorias únicas, como o navajo1. A 

modelo que carrega dreadlocks, tipicamente rastafáris, é representada na sequência 

como uma “guerreira indígena” (FIG. 2). Assim, percebe-se que o lugar de produção do 

discurso se torna ainda mais nítido na descrição “tendência capilar inspirada em 

guerreiras de uma tribo longínqua” (VOGUE, 2014). Isso é reforçado pelo fato de que 

as únicas personalidades negras representadas no editorial são celebridades da moda 

acompanhadas pela legenda2 “Bad hair day com estilo” (FIG. 3) (novamente, a 

oposição binária surge para marcar a fronteira) em referência a seus penteados Black 

Power e Rasta-fashion.  

 
FIGURA 2 – Look “Guerreira Indígena”  

FONTE - VOGUE, 2014 
. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Navajo são uma etnia indígena do oeste América do Norte. Entretanto, na edição de Vogue, o termo é 
usado como uma tendência de moda étnica que se inspira em estéticas indígenas e africanas 
simultaneamente. 
2	  Pelo argumento de Barthes (1997), é visto, frequentemente, que a legenda seleciona um dos muitos 
significados da imagem e o fixa com palavras. O “significado” da fotografia não está exclusivamente na 
imagem, mas na conjunção da imagem com o texto.	  
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FIGURA 3 – “Bad hair day com estilo” 
FONTE - VOGUE, 2014. 

 

Por outro lado, a hierarquização das identidades é necessária para a prática da 

representação já que, segundo Hall (1997) ela tende a ocorrer onde existem grandes 

diferenças de poder. A desigualdade de poder permite, historicamente, que grupos 

hegemônicos signifiquem minorias em "uma tentativa de moldar a sociedade de acordo 

com suas próprias visões de mundo, sensibilidade e ideologia" (HALL, 1997, p. 259), 

de acordo com o que Foucault (1984) identifica como um jogo de 

"poder/conhecimento". Para Hall, este poder não se refere somente à coerção física 

direta e exploração econômica, mas também ao poder simbólico (BOURDIEU, 2004) 

que se utiliza de valores e práticas socialmente construídas para exercer sua 

preponderância.   

Entender a extensão do poder simbólico da Vogue ultrapassa a concepção de que 

se trata de apenas um veículo midiático que atua no imaginário de consumo. 

Considerando a hierarquia da indústria da moda, Vogue ocupa um lugar de influência 

em vários âmbitos de circulação das mercadorias, que vai desde a criação material e 

simbólica da moda pelos designers, passando pela definição das tendências de moda em 

cada estação, até a orientação de uso e aquisição de produtos pelas 

leitoras/consumidoras. O processo de elaboração das edições da revista e sua relação 

com a indústria é narrado no documentário “The September Issue” (2009) do cineasta 
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americano R. J. Cutler. No filme, a atual editora-chefe da publicação americana – que é 

a Vogue com maior circulação mundial, segundo a Condé Nast (2015) – Anna Wintour, 

demonstra como seleciona criteriosamente os artigos de moda que irão integrar os 

editoriais da revista. As cenas também evidenciam como são definidas as representações 

estéticas da moda nesses editoriais, e o intenso networking da editora com os estilistas 

das maiores grifes mundiais e outras celebridades.  

A relação de Wintour com os estilistas é central para pensar seu poder – e 

consequentemente da Vogue - na indústria global da moda. O documentário evidencia 

como é prática comum da editora ir aos ateliês das grifes para “aprovar” as coleções 

antes que elas sejam apresentadas e comercializadas. Numa das primeiras cenas do 

documentário, Wintour vai ao ateliê da grife Yves Saint Laurent em Paris para encontrar 

Stefano Pilati, que na época era o diretor de criação da marca. O objetivo desta visita é 

conhecer a proposta da marca para sua coleção de inverno, naquele momento ainda não 

apresentada ao mercado.	   Pilati promove um desfile exclusivo para a editora, que 

nitidamente desaprova os tons que considera sombrios na coleção. A fala de uma 

personagem presente no ambiente (mas que não aparece em cena no momento da 

desaprovação) demonstra o poder da opinião de Wintour na produção do estilista “Eu 

preciso que você convença a Anna de que isso não é preto” (THE SEPTEMBER 

ISSUE, 2009). 

No decorrer do documentário observamos outras diversas demonstrações do 

poder de Anna Wintour, que para além do filme pode ser constatado em sua colocação 

em 28ª lugar como a mulher mais poderosa do mundo na lista da revista Forbes (2015). 

Suas articulações na indústria conferem a Vogue um acúmulo de capital simbólico tal 

que pode ser comparado ao que Bourdieu e Desault (2002) consideram ser fator 

distintivo entre as maisons de alta costura, em seu estudo sobre o campo da moda. O 

argumento aqui é que o acúmulo de capital simbólico distingue a Vogue das demais 

publicações de moda e a sustenta como base da indústria. O caso específico de Anna 

Wintour ultrapassa o papel tradicional que Bourdieu e Desault (2002) atribuem ao 

jornalismo de moda, que é o de ampliar a visibilidade da marca em função da criação de 

valor simbólico, escondendo os mecanismos de produção material da moda. À editora 

caberia algo semelhante ao papel que os autores atribuem ao próprio costureiro, o 

criador da moda:  
O poder mágico do criador é o capital de autoridade associado a uma posição 
que não poderá agir se não for mobilizado por uma pessoa autorizada, ou 
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melhor ainda, se não for identificado uma pessoa e seu carisma, além de ser 
garantido por sua assinatura. (BOURDIEU e DESAULT, 2002, p. 154).  

  
A editora, no ato de selecionar os produtos que serão tendência, ainda define, em 

certa medida, o que mobilizará a indústria em outras frentes que vão além da produção 

editorial da moda, e amplia seu papel de produtora de significados simbólicos também 

no âmbito da produção material da moda. A marca Vogue, mesmo que não a americana, 

traz consigo o acúmulo desse capital simbólico adquirido por Wintour. A revista se 

torna um ente legitimado para reafirmação e manutenção de estereótipos, significando 

grupos inteiros através do que Hall (1997) denomina como regime de representações. 

A revista disputa esse espaço para, sobretudo, operar no âmbito da construção do 

desejo. As representações com oposições binárias servem à subversão de estigmas 

culturais, comoditizando-os em objetos desejáveis. No “Rasta Chique” é perceptível 

como o étnico é deslocado de seu significado “desatualizado, primitivo, selvagem” para 

alcançar o status de “criativo, ousado, chique”. Trata-se de um processo de valorização 

do consumo do “novo diferente”, o novo “outro”. Ou seja, o diferente é atualizado, 

afastando-se do estigma do “antigo outro”. Esse discurso transporta as leitoras (tendo 

em vista que o público é majoritariamente feminino) para o lugar dos sonhos, para um 

mundo novo, sem que para isso seja necessário perder o status do mundo velho.  

No mundo de sonhos de consumo, Campbell (2001) afirma que o novo adquire 

valor de status social e de diferenciação social, pois se torna um determinante de 

características pessoais, especialmente na construção de imagens com as quais 

indíviduos se identificam ou se distanciam. O autor fala que o ato de “sonhar acordado”, 

de se imaginar possuindo um bem, é uma prática derivada do romantismo, e a partir daí 

propõe o conceito de “daydream” como um processo mental que cria um permanente 

estado de espera pelo mundo ou experiência perfeitos, levando as pessoas a um 

contínuo estado de querer estar em um ambiente semelhante àqueles elaborados em sua 

imaginação (CAMPBELL, 2001). Partindo dessa linha de pensamento, podemos 

deduzir que ao consumir a “moda étnica”, a leitora se aproxima de uma imagem  

retratada de forma idealizada na revista – ou, em outras palavras, do sonho. Mas, por 

outro lado, ela nunca consegue viver o sonho por completo exatamente porque o 

espírito romântico impregnado na modernidade perpetua o desejo pelo que é 

inalcançável. Assim, a moda se propõe, continuamente, a produzir novos étnicos (a 

renovação a cada estação) para alimentar novos desejos e perpetuar uma dinâmica 

hedonista de consumo deste étnico. 
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No documentário “In Vogue: The Editors Eye”	   (2012), a atriz Nicole Kidman 

descreve a revista como um “mundo dos sonhos”.  Em sua palavras, os editores de 

moda “(...) nos dão acesso a outro mundo, eles nos dão acesso a sonhos” (IN VOGUE, 

2012). Sarah Jessica Parker, também atriz e referência na moda por conta de sua icônica 

personagem fashionista Carrie Brashaw no seriado “Sex an the City”, compartilha de 

opinião semelhante: “(...) é como ler um livro sobre uma vida que você nunca vai 

ocupar, mas essa é a beleza em ser transportada” (ibdem). As falas das duas atrizes são 

reforçadas pela experiência própria de ambas como modelos em editoriais da Vogue 

americana.  

Mas o mundo dos sonhos pode ser entendido apenas por quem o lê e não por 

quem o monta ou participa dele, já que o documentário apresenta uma cena que pode 

demonstrar um distanciamento da editora – produtora do discurso – do discurso em si. 

Trata-se da montagem de um editorial com o tema do conto de fadas “Alice no País das 

Maravilhas” produzido pela editora de moda Grace Coddington. As fotos do editorial 

trazem estilistas renomados como personagens que expressam, em suas entrevistas, a 

relação entre moda e sonho. Contudo, quando é feita uma pergunta a Coddington sobre 

a existência de qualquer metáfora entre a moda e o conto de fadas, a resposta da editora 

é “Na verdade, não (concordo com a metáfora). Não, desculpe. Você não vai me levar 

por esse caminho” (ibdem). Essa resposta evidencia o distanciamento entre a moda e o 

sonho na percepção da produtora, ou seja, de quem atua diretamente na construção 

dessa relação, por mais paradoxal que isso seja. Por outro lado, as demais declarações, 

inclusive de Anna Wintour e de diversos estilistas, enfatizam o papel da revista na 

associação entre moda e sonho.  

No que diz respeito aos editoriais com foco na “moda étnica”, observamos que o 

ato de transportar a leitora ao mundo dos sonhos muitas vezes se faz presente nas 

narrativas de viagens a lugares distantes geográfica ou simbolicamente do universo das 

leitoras, e que são, por isso, representados como exóticos. In Vogue aponta que essa 

relação étnico-viagem é construída desde a primeira vez que a revista produziu um 

editorial de moda com culturas não-ocidentais nos anos 1960, quando o avião emerge 

como meio de transporte. Susan Train, chefe de escritório da Vogue de Paris, destaca 

que a possibilidade de viajar de forma mais prática que o navio incorporou à revista 

narrativas de viagens a lugares representados como fantásticos, como Índia e Marrocos 

(ibdem, 2012). Dessa forma, as histórias passam a ser centradas em significados que vão 

além de simples apropriações estéticas, valorizando a experiência da viagem. Um 
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exemplo recente dessa elaboração narrativa está em um editorial que integra a mesma 

edição de agosto de 2014 da Vogue Brasil, intitulada “Tribal Deluxe” (FIG.2). 

 

	  
FIGURA 2 – Páginas do editorial “Tribal Deluxe” da revista Vogue em agosto de 2014 

FONTE - VOGUE, 2014. 
 

Assim como o “Rasta Chique”, o “Tribal Deluxe” dermarca a fronteira étnica de 

forma binária logo no título. Este editorial, entretanto, difere em vários aspectos do 

primeiro. O objeto central é a coleção do verão 2015 da grife da estilista brasileira Paula 

Raia que, segundo a matéria “é voltada para a natureza, exaltando uma mulher tribal, 

guerreira, mas ao mesmo tempo sensual e delicada” (VOGUE, 2014). O texto destaca o 

estereótipo da “mulher tribal”, mas a diferença desse editorial está no discurso que, 

sobretudo, valoriza mais a experiência de viver a realidade “tribal” do que ser a 

alteridade tribal. As fotografias têm a pretensão de mostrar, além das roupas, o 

ambiente, e o texto situa a leitura em uma atmosfera mágica. O que se pode depreender 

nessa segunda forma de representação é que o valor de distinção do étnico também está 

no que Bourdieu (2007) denomina “capital cultural”. Ou seja, as “viagens” a mundos 

distantes trazem conhecimentos que imprimem a distinção nas relações sociais. Isso se 

evidencia no discurso que valoriza a saída momentânea da vida cotidiana moderna para, 

através da viagem para “outros tempos”, sendo estes especificamente o passado, 

conhecer e interagir com “outros mundos”. O deslocamento se dá, dessa forma, no 

espaço e no tempo. 

A revista se coloca como o lugar da “fuga da realidade” que Richards (1990) 

atribuiu à ação da publicidade nos lares vitorianos de classe média, por elaborar um 

painel de sonhos, um espetáculo (RICHARDS, 1990). Hall (1997) entende que esse 

espetáculo projeta o consumo como um “jeito imaginário de se relacionar com o mundo 

real” (1997, p. 240), em certo sentido de forma análoga à problematizada por Campbell 

(2001) ao discutir as práticas de consumo modernas. É nesse sentido que propomos 
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considerar as representações da moda étnica nas páginas da revista Vogue como o 

“espetáculo do não-branco”. 

 

Considerações Finais 

Como coloca Hall (1997), algumas instituições ocupam um lugar na hierarquia 

sociopolítica que lhes confere o poder de dar sentido a grupos sociais inteiros através de 

seus discursos. Pelo uso do poder simbólico, repercutem suas visões de mundo como 

“naturais” e “inevitáveis”. 

Nesse cenário, a Vogue – tendo em vista seu papel hegemônico na mídia e na 

indústria da moda – reafirma desigualdades e constrói uma dinâmica de consumo 

baseada nelas.  A narrativa do étnico como o novo, diferente e distante, emerge com 

forte apelo de consumo pela estetização de símbolos culturais que obliteram o lugar de 

fala da alteridade. Fronteiras são descontruídas, mas ao mesmo tempo são reafirmadas. 

O que é central neste estudo são os indícios de que a apropriação cultural tanto não nega 

a diferença, quanto pode deixar mais nítidos e oposicionais os contrastes binários entre 

as identidades. 
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