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Resumo 

 

O estudo tem como objetivo entender como o figurino, cuja função é destinada a 

corporificar e contextualizar uma narrativa, acaba tornando-se tendência de moda. Para 

isso, são estudados os conceitos de figurino, moda, a relação da moda com a mídia, o 

Star System e as celebridades. O objeto de pesquisa é a celebridade Grace Kelly e sua 

personagem Lisa Carol Freemont em Janela Indiscreta (1954). Para entender quais são 

as inspirações deixadas na moda atual pelos figurinos da personagem de Grace Kelly foi 

realizada a leitura e análise de imagem do editorial de moda da revista Vogue de 2013, 

inspirado no filme já citado. Através desta pesquisa, percebe-se que a influência dos 

figurinos de Grace Kelly na moda deve-se a sua condição de celebridade, cuja imagem 

permanece continuamente na mídia, transformando-a em influenciadora contemporânea. 
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Introdução 

 

 O vestuário, independentemente da sua finalidade, carrega significados. Na 

moda sua função é ditar os padrões sociais de uma época, trazer tendências
4
 que 

servirão de mecanismos para que o indivíduo seja reconhecido no grupo à qual pertence, 

enquanto que no figurino, a roupa está vinculada a uma narrativa, a um personagem, ou 

seja, sua função principal é personificar determinado personagem, dentro do contexto 

do texto proposto na história. Porém, não é raro, influenciados pelas mídias de massa, 

como a televisão, internet, revistas e cinema, que criações destinadas a personagens 

acabem tornando-se parte do fashion
5
 transformando-se em referências de moda. 

 Criadas pela mídia e potencializadas por influenciadores contemporâneos, as 

celebridades aparecem como referências para a sociedade moderna. A intimidade dessas 

celebridades causa fascínio no público que as admira. Seus ideais de beleza, suas roupas 

                                                
1Trabalho apresentado na Divisão Temática Estudos Interdisciplinares, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2Estudante de Graduação 8º. Semestre do Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda da PUCRS. 
Bacharel em Direito pela PUCRS.  Email: leticiaradaelli@gmail.com 
3Orientadora do trabalho. Doutora em Comunicação Social, Professora da Famecos da PUCRS. Email: 
paula.puhl@pucrs.br 
4A palavra tendência é usada nesta pesquisa pelo sentido, contexto, linguagem da moda e não no seu significado 
original, literal. 
5Palavra da língua inglesa para designar moda. 

mailto:leticiaradaelli@gmail.com
paula.puhl@pucrs.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

e comportamentos são copiados por homens e mulheres. Atores e atrizes através dos 

seus filmes e seus personagens causam no espectador um sentimento de identificação, 

de admiração, motivo pelo qual o público os transformam em modelos a serem 

seguidos. 

Um exemplo desse fenômeno é a atriz e princesa Grace Kelly. A atriz que virou 

princesa é uma celebridade em continuidade. Como uma das musas do cinema da 

década de 50 e, posteriormente, na posição de Princesa de Mônaco, sua presença na 

mídia se mantém constante. Mesmo após sua trágica morte, a imagem permanece viva, 

inspirando gerações atuais, tanto pelas mídias on-line, como redes sociais, blogs, sites, 

administradas pela própria família e admiradores, quanto nas mídias tradicionais de 

massa, como televisão, cinema, jornais e revistas, que fazem questão de preservar sua 

condição de celebridade.  

A partir desse contexto, o problema a ser investigado é o de identificar quais as 

influências deixadas pelos figurinos das personagens de Grace Kelly na moda, buscando 

entender o processo de transformação de figurinos, criados com o propósito de vestir 

uma narrativa, em tendências de moda. Sendo assim essa pesquisa, objetiva 

compreender a transformação do figurino em moda, através do entendimento dos 

conceitos de figurino, moda, a relação da moda com a mídia, o poder das celebridades, 

abordando temas como Star System, o conceito de celebridade e Grace Kelly
6
. Ainda a 

fim de atingir o objetivo geral da pesquisa é realizada a leitura e análise de imagem, a 

partir de fotos publicitárias, de um editorial de moda da revista Vogue. 

Figurino, Moda e Comunicação 

Embora utilizem os mesmos elementos, o figurino e a moda apropriam-se do 

vestuário objetivando finalidades distintas. O figurino, conforme Rosane Muniz (2004), 

surge para que o ator transmita ao público uma maior veracidade e para que o 

espectador sinta, entenda o verdadeiro contexto daquela história. Junto com o figurino 

nascem personagens contextualizados, nascem significados, nascem personalidades 

responsáveis por trazer verossimilhanças às narrativas. Muniz (2004) ainda afirma que a 

principal função do figurino é colaborar com o ator na elaboração do personagem. É 

através do figurino que, ao longo da narrativa, o personagem será contextualizado, 

                                                
6
Esse artigo é resultado da monografia It’s all Grace: a transformação do figurino em moda nos editoriais da 

Vogue (2013) e Harper’s Bazaar (2014), apresentada em Julho de 2017 no curso de Publicidade e Propaganda da 
Famecos/PUCRS. 
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podendo o espectador identificar, através das roupas, acessórios, penteados e 

maquiagens, a situação política, econômica, social do personagem. 

Por essa mesma perspectiva, de acordo com o Memória Globo (2007, p.15), o 

figurinista da Rede Globo, Lessa de Lacerda afirma que “figurino é vestir a palavra”, ou 

seja, é a corporificação da narrativa.  É a utilização de elementos estéticos, que podem 

ser vestidos, usados para contar uma história. Não são apenas as roupas que constituem 

o figurino. Os acessórios, adereços, cabelos, maquiagem também são elementos que 

ajudam na contextualização da narrativa.  O figurino é uma espécie de carteira de 

identidade para o ator, pois através dele é que o personagem revela sua personalidade. 

Através da roupa e dos demais elementos que compõem o figurino, serão 

compreendidas inúmeras informações referentes aquela interpretação, como, por 

exemplo, o temperamento, o humor, a disposição, a condição do personagem 

(MEMÓRIA GLOBO, 2007). 

Enquanto que o figurino é destinado à construção de um personagem de acordo 

com uma determinada narrativa, a moda é um dos fatores determinantes para a 

construção e definição da identidade de um indivíduo na sociedade. Segundo Massimo 

Baldini (2015), moda é atualidade. É contemporaneidade. Através das roupas são 

mostrados a quais grupos culturais, sociais, intelectuais pertencem ou desejam 

pertencer. Através das vestimentas nos identificamos com os outros indivíduos e 

apresentamos à sociedade quem somos e nossos desejos. Baldini (2015) ainda completa 

que moda é tendência; é contágio social; é atual. As maneiras, os modos que nos são 

propostos são os do hoje. Moda é temporal. Os estilos são mantidos por um 

determinado tempo. Tempo suficiente para um novo ocupar seu lugar. É a 

materialização da realidade, por meio de elementos estéticos. 

Ana Paula de Oliveira no prefácio de Kathia Castilho (2009, p.17), diz que a 

moda é aquilo que determina as formas com que os indivíduos vão firmar-se na 

sociedade. A moda tem o poder de propor “continuidades e rupturas; inaugura, recupera 

e antecipa tendências e perspectivas’’. Em outras palavras, é a moda que vai indicar as 

escolhas a serem seguidas. Ela é que vai definir quais as opções válidas naquele 

momento. Constanza Pascolato, em prefácio de Vincent-Ricard (2008, p.11), afirma que 

se “no passado a moda era a principal marca de distinção social, hoje também reflete 

aspectos de vida individual, social, cultural, estética, além de ser um grande negócio”.  

 A mídia de massa poder ser considerada uma das grandes aliadas da propagação 
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e popularização da moda na sociedade. Segundo Gilles Lipovetsky (2005 p.205), “a 

cultura de massa é ainda mais representativa do processo de moda do que a própria 

fashion”, ou seja, a influência que a mídia de massa exerce sobre sociedade em relação 

à moda, torna-se maior do que a instituição moda.   

 Lipovetsky (2005, p.221) diz que “consumimos em espetáculo aquilo que a vida 

real nos recusa”, ou seja, que este encantamento gerado pela mídia de massa é 

decorrente do poder que ela tem em fazer com que o público, o espectador fuja da sua 

realidade e fantasie conforme suas projeções e identificações, fazendo-os esquecer das 

adversidades da vida. O autor ainda afirma que a influência da mídia sob a sociedade é 

de grande significância, uma vez que em alguns casos e lugares conseguiu preencher 

posições antes ocupadas pela igreja, escola, família (LIPOVETSKY, 2005). 

Solange Wajnman (2005) salienta que tanto as estrelas da televisão - atrizes de 

novelas, apresentadores de TV - quanto às das demais mídias estão sempre muito 

atentas ao vestuário. Essas construções estéticas criadas por elas, ou para elas, os 

denominados looks
7
·, influenciam o espectador, acarretando na expansão não só do 

interesse visual, mas também no crescimento do mercado da moda, demonstrando que 

as relações econômicas e sociais são em parte estruturadas pelos meios de comunicação. 

 Dessa forma, mesmo não sendo a função do figurino a de criar tendências, 

eventualmente, peças criadas para vestir personagens, em razão da influência da mídia, 

através das celebridades, que serão tema do próximo item, acabam virando moda. 

O Poder das Celebridades 

 Desde a era do Star System, quando a estrela de cinema deixa de ter apenas um 

eu público, passando a despertar o interesse popular pelo seu eu privado, as celebridades 

aparecem como influenciadores da sociedade. Edgar Morin (1989 p.xiv) afirma que “o 

nascimento de uma estrela é o acontecimento mais faustoso que a indústria 

cinematográfica pode conhecer”, isto é, o surgimento do chamado Star System - a 

invenção e revelação das estrelas de cinema - foi a criação mais glamourosa que o 

cinema presenciou até os anos 50.  

Sobre as estrelas, Morin (1989 p.24) afirma que elas não são apenas atrizes e que 

“suas personagens não são apenas personagens. As personagens do cinema contaminam 

as estrelas. Reciprocamente, a estrela contamina ela própria, as suas personagens”, isto 

                                                
7Palavra da língua inglesa usada para designar visuais, no sentido da moda.   
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é, pode existir uma confusão entre a pessoa real e o personagem. Assim sendo, cria-se 

um misto entre o intérprete e o personagem, na qual um participa do outro, e foi dessa 

combinação que resultou a estrela.  

Conforme Morin (1989), para que o ator ou a atriz sejam considerados estrelas, 

as relações deles com seus personagens devem estar ligadas ao conceito de mito. 

Quando se define um mito, fala-se de um composto de condutas e situações fantasiosas, 

fictícias nas quais seus protagonistas ou personagens são heróis, deuses ou figuras 

sobre-humanas. Em outras palavras, a estrela é o ator ou a atriz que absorve o heroísmo, 

a divinização dos seus personagens, e consequentemente, acabam transformando-se em 

ídolos das massas. 

Morin (2005) afirma que em meio a esse entusiasmo entre o imaginário e o real 

e o real e o imaginário, encontram-se os denominados olimpianos. O olimpismo surge, 

dentre outras hipóteses, a partir do imaginário dos personagens dos filmes, das estrelas 

de cinema. Os astros das telas já haviam sido considerados mitos, porém a 

transformação ocorrida na segunda fase do Star System os humanizou, intensificando a 

aproximação deles com o espectador. As estrelas passam a ser, ao mesmo tempo, irreais 

e reais. Ainda habitam o imaginário do público, através de seus papéis, porém também 

habitam o mundo dos humanos. Essa humanização fez com que o público se 

aprofundasse na vida privada das estrelas, em busca de fatores de identificação. Os 

olimpianos tornaram-se modelos a serem seguidos.  

As estrelas passam a ser admiradas e copiadas pelo público, despertando 

curiosidade a respeito de sua vida pública e privada, tornando-se objeto de consumo dos 

meios de comunicação. Como consequência, a publicidade, a moda e as demais mídias 

aproveitavam da imagem da estrela para o consumo, pois sabiam que qualquer marca ou 

qualquer produto vinculado a ela teria sucesso (MORIN, 1989).  As estrelas dos filmes 

ultrapassam as grandes telas de cinema e tornam-se reconhecidas pela sociedade, 

ganhando o destaque de celebridades. 

Na contemporaneidade, o fenômeno social do culto às celebridades ganhou força 

graças aos meios de comunicação. Com auxílio das mídias como televisão, revistas, que 

atualmente encontram-se estendidas nas plataformas on-line, as celebridades crescem 

aos olhos do público, que as vêem como sinônimos de reconhecimento social e 

glamour. As celebridades causam um impacto social significativo ao ponto de que para 

a sociedade, elas “costumam parecer mágicas ou sobrenaturais” (ROJEK, 2008, p.15). 
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 Para Fred Inglis (2012), compreender o fenômeno das celebridades é entender o 

que há de melhor e de pior na sociedade. A vida pública das celebridades reflete, 

corporifica valores de uma época. Pode-se dizer que elas são fabricadas para o 

exibicionismo, despertando fascínio.  

Segundo Chris Rojek (2008), a mídia de massa é o centro da construção das 

celebridades. Como o público enxerga a pessoa pública representada, manipulada, as 

celebridades acabam sendo vistas como seres de outro mundo, glorificadas, encantadas, 

divinas. Rojek (2008) ainda afirma que a pessoa pública das celebridades foi 

transformada em mercadoria. Consideradas objetos de consumo, despontam nos seus 

apreciadores um desejo de tê-las. Em outras palavras, ocorre uma humanização dos bens 

de consumos, uma vez que o público quer possuir a celebridade de alguma forma. 

 Erin Meyers (2009) afirma que o mais importante sobre as celebridades é o fato 

de suas imagens não estarem atreladas as suas habilidades profissionais, como, por 

exemplo, atuar ou cantar, mas sim ao interesse pelas suas vidas particulares, 

ultrapassando os limites entre o público e o privado. A ideia de haver uma pessoa de 

verdade por trás da pública é o que transforma as celebridades em referências, símbolos 

ideológicos. Assim, pode-se dizer que o interesse pelas celebridades surge quando suas 

vidas privadas são elevadas ao reconhecimento público. Uma atriz, por exemplo, não se 

torna celebridade pelo seu talento de atuar em diversos filmes, essa condição lhe é 

adquirida através da exposição de sua vida particular pelas mídias de massa. Porém, 

nada impede que uma estrela de cinema, reconhecida pelo seu talento, seja também uma 

celebridade. Grace Kelly, ícone do cinema dos anos 50, tema do próximo item, era 

valorizada por suas habilidades artísticas e ao mesmo tempo carregava o status de 

celebridade, principalmente, após seu casamento real que a transformou em Princesa.                        

 

A Princesa de Hollywood 

 

A atriz Grace Kelly, não só conhecida como uma das grandes divas do cinema, 

musa do diretor Alfred Hitchcock, mas também como Princesa de Mônaco, continua 

sendo uma referência de moda. Donald Spoto (2014) conta que, nascida em 12 de 

novembro de 1929, na Filadélfia, Grace Kelly realizou ao longo de sua carreira 

cinematográfica, que durou até 1956, cerca de onze filmes, entre eles Amar é sofrer 
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(1954), no qual ganhou o Oscar de melhor atriz. Porém, foi da parceria com o cineasta 

Hitchcock que sua imagem de musa do cinema se consolidou. 

Conforme Paula Reed (2013), Grace Kelly foi a perfeição da beleza e do estilo 

nos anos 50. Sempre impecável, dentro ou fora das telas, criou seu próprio estilo. 

Sofisticada, estava sempre muito bem vestida com saias, cardigãns, em tons claros, que 

valorizavam seus cabelos loiros, e óculos escuros. Elegância e sofisticação sempre 

foram marcas registradas das personagens de Grace. Suas personagens usavam saias 

esvoaçantes, corpetes em tons pastel e branco que determinaram esse estilo. A imagem 

que Hitchcock queria passar da sua mulher idealizada em Grace Kelly era uma espécie 

de contradição, antagonismo. Enquanto suas personagens aparentavam ser frias, gélidas, 

blasés, eram mulheres avassaladoras, apaixonantes e apaixonadas. 

Segundo Spoto (2014) a exposição da vida privada de Grace Kelly a 

acompanhou até o seu fim. As notícias sobre sua vida, como estrela de cinema, sempre 

circularam pela imprensa, mas o status de celebridade cresceu, de forma significativa, 

ao casar-se com o príncipe de Mônaco em 1956. Spoto (2014) conta que foi um trágico 

acidente de automóvel que acabou tirando de cena uma das grandes estrelas de 

Hollywood e Princesa de Mônaco. Em 13 de setembro de 1982, Grace perdeu o controle 

de seu carro em uma das curvas da estrada que a levava ao principado. A Princesa 

sofreu uma lesão cerebral não reversível e acabará falecendo um dia após o ocorrido 

(SPOTO, 2014). 

Quase 35 anos passou-se desde a sua morte, e a referência Grace Kelly continua 

existindo. Rosângela Espinossi (2012) afirma que Grace deixou de herança para a moda 

o seu estilo único, sendo possível dizer que não pode ser comparado ao de nenhuma 

outra celebridade. Essa exclusividade origina-se de uma maneira atemporal de se vestir. 

Como atriz ou, posteriormente, como princesa manteve-se igual: clássica e elegante. Em 

Hollywood ou em Mônaco usava a moda como uma aliada da sua beleza. Somada a 

uma postura física impecável, ela sabia exatamente o que ficava bem em seu corpo. 

Assim, acabou criando um estilo próprio que passou a ser admirado e copiado por 

muitas mulheres até hoje. 

Joana Amaral Cardoso (2010) explica a razão de Grace Kelly permanecer como 

um ícone da moda por tantos anos. Embora não fosse ditadora de tendências, muitas 

queriam copiá-la. Suas roupas eram simples. Vestia peças acessíveis a qualquer mulher. 

Cardigãns, lenços, chapéus, itens básicos de qualquer guarda-roupa. A Van Cleef & 
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Arpels (2010) lista uma série de itens que Grace Kelly, com seu estilo ladylike 
8
, ajudou 

a introduzir na moda. Dentro ou fora das telas, ficou conhecida por usar belos vestidos, 

chapéus, lenços e luvas brancas. Foi Grace quem colaborou para que os óculos de sol se 

tornassem um acessório do cotidiano. O modelo de bolsa que usava da grife Hermès, 

que acabou ganhando o nome de Kelly, tornou-se sonho de consumo das mulheres.  

 Desde seu aparecimento na era do Star System, Grace Kelly manteve-se presente 

na mídia e, segundo a concepção de Rojek (2008), estar na mídia pode ser considerado 

um requisito para ser celebridade, uma vez que é a própria mídia que constrói as 

celebridades. Como estrela de cinema ou como princesa, seu estilo e sua vida pessoal 

despertavam o interesse de milhares de pessoas pelo mundo. Partindo do entendimento 

de que a celebridade, por estar presente na mídia, instigando as pessoas sobre suas vidas 

privadas, pode exercer influência na sociedade, transformando-se em referências a 

serem seguidas, o próximo item irá analisar os figurinos de Grace Kelly, enquanto atriz, 

a fim de compreender algumas influências que sua personagem em Janela Indiscreta 

(1954) deixou para a moda contemporânea. 

Análise e Leitura de Imagem a partir dos Figurinos de Grace Kelly no Editorial de 

Moda da Vogue (2013) 

 Em Janela Indiscreta (1954), de Alfred Hitchcock, Grace Kelly é Lisa Carol 

Fremont que, embora seja considerada ativa e inteligente, é apresentada como uma 

típica moça nova iorquina de classe elevada dos anos 50. Lisa tem uma forte ligação 

com a moda. Isso fica evidenciado não só pelo fato da personagem trabalhar como 

editora de uma revista de moda, mas, principalmente, pelo seu figurino, criado pela 

estilista Edith Head, demonstrar o grande conhecimento e o gosto impecável de Lisa ao 

desfilar, sem que sejam repetidos, ao longo da narrativa, diversos vestidos e 

combinações. A partir desses seis figurinos, a revista de moda Vogue realizou um 

editorial inspirado nos mesmos. 

Em abril de 2013, a revista Vogue Americana publicou sua edição contendo um 

editorial de moda intitulado Window Dressing
9
, inspirado no filme Janela Indiscreta 

(1954), trazendo como protagonistas a modelo norte-americana Carolyn Murphy no 

                                                
8 Composto por vestidos acinturados e rodados, calças cigarretes e bolsas pequenas foi um estilo que dominou nos 

anos 50 e 60. Disponível em < http://revistadonna.clicrbs.com.br/moda/saiba-tudo-sobre-o-ladylike-estilo-que-deve-
dominar-a-moda-feminina-em-2014/> Acesso em 9 de maio, 2017. 
9
 Disponível em <http://www.vogue.com/article/window-dressing-tobey-maguire-and-carolyn-murphy-reprise-

hitchcocks-rear-window> Acesso em 30 de abril de 2017. 

http://revistadonna.clicrbs.com.br/moda/saiba-tudo-sobre-o-ladylike-estilo-que-deve-dominar-a-moda-feminina-em-2014/
http://revistadonna.clicrbs.com.br/moda/saiba-tudo-sobre-o-ladylike-estilo-que-deve-dominar-a-moda-feminina-em-2014/
http://www.vogue.com/article/window-dressing-tobey-maguire-and-carolyn-murphy-reprise-hitchcocks-rear-window
http://www.vogue.com/article/window-dressing-tobey-maguire-and-carolyn-murphy-reprise-hitchcocks-rear-window
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papel de Lisa Freemont. O ensaio possui oito fotos que reproduzem cenas do filme, 

através de peças de grifes reconhecidas na moda.  

A partir da análise de três figurinos de Grace Kelly no filme Janela Indiscreta 

(1954) serão analisadas três composições do editorial da revista Vogue, relacionando-as 

com os figurinos originais e apontando as influências deixadas pelos mesmos na moda 

contemporânea. Serão identificadas as tendências, que na concepção de autores como 

Baldini (2015) e Vincent-Ricard (2008) é o que está acontecendo, é um espelho do hoje, 

do que é novo e, assim, permanece em constante transformação. Os figurinos e as fotos 

do editorial que serão analisados podem ser vistos no Quadro 01, a seguir. 

 

Quadro 01 - Figurinos de Janela Indiscreta (1954) e Fotos do Editorial da Vogue (2013). 

Filme Editorial 

  

Fonte: Movie Screencaps.com10, 2017 e Vogue11, 2013. 

                                                
10  Disponível em <https://movie-screencaps.com/rear-window-1954/> Acesso em 24 de abril de 2017. 

https://movie-screencaps.com/rear-window-1954/
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 Sob a perspectiva do conceito de Muniz (2004) que afirma que o figurino é 

responsável por transmitir para o espectador as características psicológicas e sociais do 

personagem ao longo da narrativa, as roupas de Lisa traduzem, aos olhos do público, a 

essência da personagem. Por se tratar de uma moça rica e bem informada sobre moda, 

as peças acompanham as tendências da época.  

 O primeiro figurino, o vestido bicolor, é composto por uma ampla saia de tule 

branca bordada, com a parte superior na cor preta, luvas e echarpe na cor branca, 

acompanhado de um fino cinto, sandálias e uma pequena carteira na cor preta. Como 

acessórios, além das luvas e echarpe, nota-se que a personagem usa brincos e colar de 

pérolas. Como parte da maquiagem a editora de moda, usa um batom vermelho. É a 

primeira composição a aparecer no filme, por isso pode ser considerada como uma 

apresentação da personalidade da personagem de Grace Kelly, uma vez que Memória 

Globo (2007) confirma que as roupas e acessórios realmente expressam os desejos, as 

vontades, os gostos e a personalidade do personagem.  

 Se observada a primeira composição do editorial, assemelha-se ao clássico 

figurino de apresentação da personagem de Grace Kelly em Janela Indiscreta (1954).  

Murphy aparece com um vestido de tule preto e branco, de saia armada e rodada, com 

detalhes em renda, acinturado por um cinto de tom avermelhado. A modelo segura uma 

estola, uma espécie de echarpe de pele, de cor clara, tem os cabelos modelados e os 

lábios vermelhos. 

Na perspectiva do Star System de Morin (1989), ao tornarem-se referências para 

sociedade, copiadas por seus admiradores, as estrelas de cinema começam a ser 

produtos de consumo aproveitadas pela moda e pela mídia, uma vez que qualquer marca 

ou produto associados à elas resultaria em sucesso. O que Lipovetsky (2005) defende 

como consumo de encantamento por aquilo que faz parte do imaginário, pode ser 

associado ao período do Star System, explicado por Morin (1989). Foi na segunda fase 

do Star System que as estrelas de cinema começam a despertar o interesse do público, 

ultrapassam as telas de cinema, tornando-se reconhecidas pela sociedade, 

transformando-se em modelos a serem copiados.  

Dessa forma, atualmente, os grandes nomes da moda e celebridades continuam 

apostando em saias de tule. A atriz Jennifer Lawrence fez uma aparição usando uma 

saia de tule longa da reconhecida grife Christian Dior. A Dior lançou sua coleção 

                                                                                                                                          
11 (idem 9). 
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primavera/verão 2017
12

, assinada por Maria Grazia-Chiuri, trazendo vários modelos 

desse estilo de saia, confirmando o pensamento de Oliveira (2009) que a moda recupera 

o que foi usado no passado e o transforma em tendência, defendida por Baldini (2015) 

pela perspectiva da atualidade, da novidade. As atrizes Nicole Kidman
13

 e Lindsay 

Lohan
14

, também fizeram recentes aparições usando vestidos tules, inspirados na 

personagem Lisa Carol Freemont, configurando essa influência, na definição de Baldini 

(2015), como um contágio social da moda atual. 

 O segundo figurino é composto por um vestido totalmente preto, feito em um 

tecido leve, chamado chiffon
15

, saia plissada, abaixo do joelho, bem acinturado através 

de um fino cinto também na cor preta. O vestido possui certa transparência na parte 

superior, especificamente nas mangas e nas costas. Como acessórios Lisa usa sapatos 

pretos, brincos, colar de pérolas e uma bolsa retangular preta. A personagem está com 

os lábios coloridos, usando um batom de um tom alaranjado escuro. Lisa usa um traje 

completamente escuro em uma cena de conflito e mistério, que condiz com a idéia que 

Baldini (2015) defende ao ressaltar que as cores da roupas podem comunicar um estado 

de espírito, por exemplo, roupas coloridas transmitem uma sensação de alegria, 

enquanto roupas escuras e opacas representam algo angustiante, vazio. 

 Se comparado ao editorial, nota-se que Murphy aparece usando um vestido preto 

da grife Gucci, de saia rodada, acinturado, feito em um tecido leve, dotado de 

transparência, principalmente na parte do colo. Usa cabelos bem arrumados, maquiagem 

que ressalta os lábios vermelhos e como acessórios colar de pérolas, bolsa preta e luvas 

vermelhas. Certamente, essa composição é uma das que mais se assemelha com a cena 

original. Sobre o vestido preto usado por Murphy cabe ressaltar que na coleção da 

marca Gucci de 2013
16

, ano do de publicação do presente editorial, nota-se um forte 

resgate do ladylike, estilo predominante dos figurinos de Grace Kelly em Janela 

Indiscreta (1954), concordando, dessa forma com o pensamento de Oliveira, em 

                                                
12

Disponível em <http://www.elleuk.com/fashion/celebrity-style/articles/a32855/jennifer-lawrence-dior-tulle-skirt-

jumper-ss17-party-solution/> Acesso em 21 de maio de 2017. 
13

Disponível em <http://www.vogue.com/article/nicole-kidman-calvin-klein-by-appointment-julia-von-boehm-

celebrity-cannes-red-carpet-style > Acesso em 23 de maio de 2017. 
14Disponível em <http://www.eonline.com/news/857422/lindsay-lohan-channels-grace-kelly-s-iconic-look-and-gives-
career-update> Acesso em 13 de junho de 2017. 
15

 È um tecido fino de seda ou nylon dotado de transparência. Disponível em 

<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/chiffon> Acesso em 18, maio, 2017. 
16 Disponível em <http://www.estilovanguarda.com.br/inverno-leve-da-gucci-pre-fall-2013/> Acesso em 21 de maio 
de 2017. 

 

http://www.elleuk.com/fashion/celebrity-style/articles/a32855/jennifer-lawrence-dior-tulle-skirt-jumper-ss17-party-solution/
http://www.elleuk.com/fashion/celebrity-style/articles/a32855/jennifer-lawrence-dior-tulle-skirt-jumper-ss17-party-solution/
http://www.vogue.com/article/nicole-kidman-calvin-klein-by-appointment-julia-von-boehm-celebrity-cannes-red-carpet-style
http://www.vogue.com/article/nicole-kidman-calvin-klein-by-appointment-julia-von-boehm-celebrity-cannes-red-carpet-style
http://www.eonline.com/news/857422/lindsay-lohan-channels-grace-kelly-s-iconic-look-and-gives-career-update
http://www.eonline.com/news/857422/lindsay-lohan-channels-grace-kelly-s-iconic-look-and-gives-career-update
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/chiffon
http://www.estilovanguarda.com.br/inverno-leve-da-gucci-pre-fall-2013/
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prefácio de Castilho (2009), de que a moda propõe continuidades, recuperando para a 

atualidade o que já foi tendência no passado. 

 Itens usados no editorial como saias rodadas e acinturadas, luvas, bolsas 

retangulares pertencem à lista de inspirações de Grace Kelly, elaborada pela Van Cleef 

& Arpels (2010). Nota-se que o estilo da personagem, era similar ao da atriz e 

posteriormente, ao da princesa, o que segundo Morin (1989) é explicado, ainda na época 

do Star System, quando as atrizes deixam de ser apenas atrizes e as personagens deixam 

de ser personagens, e uma passa a contaminar a outra. 

 O terceiro figurino é o com maior número de detalhes a serem observados. Ele é 

composto de um conjunto de saia e blazer - saia lápis abaixo do joelho e blazer com 

mangas ¾, tapando os braços, na cor verde pastel. Blusa branca, de gola alta que 

esconde o pescoço. Percebe-se a existência de um colar de pérolas sob a gola da blusa e 

a presença de uma pulseira e brincos de pérolas. Lisa também usa luvas brancas, uma 

bolsa e sapatos pretos, além de um chapéu branco com véu. Permanece usando o batom 

de cor laranja, porém pela primeira vez aparece com os cabelos presos em um coque. O 

Memória Globo (2007) concorda que é importante observar além das roupas, pois os 

elemento como cabelo, maquiagem e acessórios também colaboram com a 

contextualização da narrativa.  

 Ao comparar a terceira foto do editorial ao figurino original, percebe-se a 

modelo usando um vestido da grife Marc Jacobs, bege de mangas longas com detalhes 

de babados brancos e botões beges na gola, em um modelo cuja saia assemelha-se a 

uma saia lápis. Murphy usa cabelos modulados, levemente presos. Usa maquiagem leve, 

trazendo o foco para os lábios, em vermelho. Como acessório usa grandes brincos de 

pérolas, em forma de botões, que se assemelham a composição de Lisa. 

 Pascolato, em prefácio de Vincent-Ricard (2008), afirma que dentre os aspectos 

que constituem a moda, encontra-se o fator econômico. A moda também pode ser 

entendida como grande negócio, que se aliada ao conceito de consumo de 

encantamento, defendido por Lipovetsky (2005), pode ser aproveitada, por profissionais 

da área, gerando resultados positivos. O vestido usado por Murphy no editorial, por 

exemplo, faz parte da coleção de primavera/verão 2013
17

, da grife Marc Jacobs. Para a 

revista Vogue, exibir peças de um estilista reconhecido é positivo. Assim como, será 

                                                
17

Disponível em <http://www.elle.com/runway/spring-2013-rtw/g9441/marc-jacobs-spring-2013-rtw-

collection/?slide=5> Acesso em 21 de maio de 2017. 
 

http://www.elle.com/runway/spring-2013-rtw/g9441/marc-jacobs-spring-2013-rtw-collection/?slide=5
http://www.elle.com/runway/spring-2013-rtw/g9441/marc-jacobs-spring-2013-rtw-collection/?slide=5
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positivo para Jacobs ter suas peças apresentadas em um meio de comunicação que 

alcança um grande número de consumidores, uma vez que pela concepção de 

Lipovetsky (2005) a influência exercida pela mídia de massa na sociedade quanto à 

moda, torna-se maior do que a própria instituição moda, reafirmando a idéia de Morin 

(1989) de que as atrizes de cinema tornaram-se referências, tendo suas imagens, de fato, 

reproduzidas por quem as admira ou, conforme Pascolato (2008), para quem deseja 

fazer um grande negócio, como os estilistas de moda. 

 Como exposto anteriormente, as fotos do editorial são releituras, reproduzem 

cenas do filme, podendo, assim, despertar maior interesse, uma vez que segundo 

Lipovetsky (2005), o cinema é uma das fontes mais sedutoras na comunicação, já que 

seus filmes e suas estrelas podem ser consideradas relevantes influenciadores de 

comportamento e de tendências de moda na sociedade. 

 Lipovetsky (2005), Pascolato (2008) e Wajnman (2005) entendem que a 

possibilidade de encontrar na moda contemporânea diversas influências das 

personagens de Grace Kelly pode ser uma combinação de sedução e negócio. As 

celebridades influenciam o espectador, acarretando na expansão não só do interesse 

visual, mas também no crescimento do mercado da moda, uma vez que conforme Rojek 

(2008), o público deseja tê-la de alguma forma, e essa ligação entre o social e o 

econômico é dada pelos meios de comunicação, como as revistas e blogs de moda, que 

são as responsáveis por publicar as tendências e fazer que o conteúdo chegue até o 

público. Ainda sobre a perspectiva do autor, a mídia é quem constrói as celebridades. 

Dessa forma, através da presença da celebridade na mídia é dada a relação entre 

figurino e moda.  

Apontamentos sobre a Transformação e a Permanência de Grace Kelly pela Moda 

através da Mídia 

Percebe-se que, em alguns casos, o figurino vira moda em razão de seus 

intérpretes, que são celebridades admiradas pelo público. Morin (1989) e Rojek (2008) 

concordam que tanto as estrelas de cinema, quanto as celebridades de uma forma geral 

são referências para a sociedade. As mídias são as responsáveis pela criação dessas 

celebridades, uma vez que são eles quem as apresenta como divindades, despertando no 

público que as admira, o desejo de copiá-las. Geralmente, as influências são, 

esteticamente, reproduzidas. As roupas, os cabelos, as maquiagens usadas pelas 
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celebridades acabam tornando-se sonho de consumo para muitas pessoas. Por essa 

perspectiva, tem-se Grace Kelly, estrela de cinema dos anos 50, cuja suas personagens 

continuam lembradas e influenciando a moda até os dias atuais.  

Durante a década de 50, o cinema teve grandes atrizes e grandes personagens, 

que também usaram belos figurinos, mas por qual razão, diferentemente, de Grace 

Kelly, eles não viraram referência de moda para outras gerações. Talvez, um dos 

diferenciais da atriz está no fato de que o estilo de Grace, descrito por Reed (2013), 

sempre foi o mesmo. As personagens de Grace apropriavam-se da própria Grace, como 

defende Morin (1989). O que seus personagens vestiam a atriz, na vida real, vestia 

também e essa identificação do público com a personagem, que se confunde com a 

pessoa privada da atriz, é, segundo a concepção de Rojek (2009) o que faz de Grace 

uma celebridade, admirada e copiada.  

Segundo Rojek (2009), uma das condições para a celebridade deter esse status é 

ela estar presente na mídia e Grace Kelly manteve-se na mídia, como atriz, como 

princesa e até mesmo após a sua morte. Diversos fatos marcaram sua vida particular e 

causaram curiosidade do público, fazendo com que sua vida fosse acompanhada pelos 

meios de comunicação. Até a morte glorificou a atriz frente ao público, por se tratar 

uma morte trágica e precoce, em um acidente de automóvel em uma curva da estrada 

que a levava a Mônaco, em 1982. 

As diversas mídias mantêm a celebridade ativa, relembrando sua importância no 

cinema e na moda, uma vez que entendem o poder influenciador da celebridade na 

sociedade contemporânea. Além das tradicionais capas de revistas, se forem observadas 

as mídias mais recentes, como as redes sociais, Instagram e Facebook, por exemplo, 

nota-se a presença da atriz e também princesa de maneira considerável. Os perfis
18

 e 

páginas de admiradores, e da própria Família Real, de Grace Kelly reúnem milhares de 

seguidores que idolatram não só o trabalho dela, como atriz, mas também a celebridade 

que se tornou, ícone da moda, mantendo, assim, sua imagem em continuidade na mídia, 

influenciando as novas gerações. 
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