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Resumo: Este estudo de caráter fenomenológico tem por objetivo discorrer sobre a 

trajetória e consolidação do luxo na moda presente na Idade Média e nos dias atuais. 

Com base em um referencial histórico apresentado pelo sociólogo Gilles Lipovestky, 

justifica-se que a moda desde seu surgimento, marca-se pelos ideais de pertencimento e 

segmentação de classes sociais, assim como de individualização. Neste contexto, 

destacam-se as vitrinas de grandes marcas e suas construções oníricas como reflexo da 

ostentação e incitação ao desejo de consumo. A fim de exemplificar essa afirmação, 

analisa-se neste artigo uma das vitrinas da série Circus apresentada pela marca francesa 

Louis Vuitton.  

 

Palavras-chave: moda; luxo; Alta Costura; vitrinas. 

 

Abstract: This phenomenological study talks about the trajectory and consolidation of 

the luxury fashion since the Middle Ages til the present day. Presented by sociologist 

Gilles Lipovestky and based on a historical references, he justifies that fashion since its 

beginning is marked by the ideals of boast and social segmentation, as well as 

individualization. In this context, we can highlight the major brands and showcases as 

an ostentation and urge to consumer desire reflex. In order to illustrate this statement, 

we analyze in this article one of the Circus Series showcase presented by the French 

brand Louis Vuitton. 
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Introdução   

 

O desejo de pertencimento e valorização acompanha a moda desde seu 

surgimento, que data do século XIV. Estes ideais são referenciados em vários 

momentos da história pelo luxo e pela ostentação. Na Idade Média o vestuário de reis e 

rainhas era marcado pela nobreza dos materiais e pelos detalhes finíssimos. 

Posteriormente e a fim de alcançar o mesmo status, a burguesia passa a imitar 

incansavelmente esta elite que representa não só a riqueza, mas também o poder.  Desde 

as antigas indumentárias as maisons da Alta Costura, a moda – enquanto sinônimo de 

luxo – promove seus ideais de ostentação utilizando suportes como o cinema, a 

publicidade e as vitrinas, em especial as de grandes marcas. O mercado de luxo, na 

atualidade, é um reflexo da essência da criação da moda, que buscava desde os seus 

primeiros passos, representar a nobreza e expor por meio do traje seu poder de compra e 

posse. A vitrina de lojas que comercializam os objetos de desejo é elemento 

fundamental para a construção do sonho de consumo. A exposição do produto de moda, 

de modo fantasioso e onírico, eleva no imaginário coletivo, o valor dos mesmos 

despertando o desejo de consumir, ainda que este não seja possível – financeiramente – 

a uma boa parcela da população.  

 

 

Indumentária e a moda aristocrática  

 

 A história do vestuário nunca será desassociada do processo evolutivo de 

diferentes civilizações. Köhler (1993) chama de indumentária, o traje, antes de este ser 

reconhecido como moda. O traje era relacionado a elementos culturais, religiosos e de 

proteção (BRAGA, 2007). A estética indumentar de um povo poderia permanecer 

intacta por séculos, sofrendo alterações decorrentes de dominações de outros povos, ou 

de apropriações da cultura dominada. Para Lipovetsky (1989, p. 27) “[…] a sociedade 

primitiva não pode em nenhum caso deixar manifestar-se a sagração das novidades, as 
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fantasias dos particulares, a autonomia estética da moda”. No mundo antigo não se 

manifestava a individualidade no vestir, e sim a coletividade na cultura do vestir. 

É imprescindível afirmar que a moda se refere a um fenômeno ocidental. 

“Se o lugar do aparecimento dessa importante revolução do vestuário é controvertido, 

sabe-se em compensação que muito depressa, entre 1340 e 1350, a inovação difundiu-se 

por toda Europa ocidental” (LIPOVETSKY, 1989, p. 30). Mas desde a sua essência, a 

moda teve como propósito a distinção de classe, a associação com o poder político e 

religioso, assim como na era pré-moda, onde objetos e panejamento, modelagem e 

acessórios, faziam a distinção entre o nobre e o plebeu, o sagrado e o comum, o rei e os 

súditos. Conceitos que foram matrizes de uma evolução visual que propiciava a 

distinção de classe, a afirmação do dominador sobre o dominado. Lipovetsky (1989,p 

56) relaciona esse fato com um “reducionismo sociológico”, onde o prazer de vestir, de 

ser visto se relaciona com a forma de se demarcar, pertencer. 

Nesse percurso multissecular, um primeiro momento se impôs durante 

cinco séculos, da metade do século XIV à metade do século XIX, é a fase inaugural da 

moda, onde o ritmo precipitado das frivolidades e o reino das fantasias instalaram-se de 

maneira sistemática e durável. A moda já revela seus traços sociais e estéticos mais 

característicos, mas para grupos muito restritos que monopolizam o poder e iniciativa e 

de criação. Trata-se do estágio artesanal e aristocrático da moda, segundo Lipovetsky 

(1989, p. 25). 

O surgimento da moda no ocidente é decorrente das navegações 

marítimas, do imperialismo e posteriormente da revolução industrial, que maximizou o 

poder econômico dos mais abastados. A novidade, a estética rebuscada, seria uma 

representação deste novo poder, excedendo limites geográfico, novas posses, novos 

mercados. “Os progressos da civilização material, o estabelecimento da feudalidade, a 

decomposição do poder monárquico, tiveram como efeito o acréscimo dos rendimentos 

senhoriais e a elevação do nível da vida aristocrático” (LIPOVESTSKY, 1989, p. 50). 

Na idade média, registram-se inúmeras leis suntuárias, que restringiam o 

uso de determinadas cores, modelagens e acessórios. Não havia uma mobilidade 

estética, era de fato um crime, um plebeu jamais poderia se vestir ou sequer parecer 

como um nobre. Nota-se como o vestuário impõem forte influência sobre o “espírito” 
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de quem o veste. O poder impositivo não ocorreu apenas em guerras e leis tiranas, o 

poder agora pode ser encarnado, representado por cores, joias, sapatos, laços e peles. O 

feérico das aparências, a teatralidade estética para afirmar poder político e econômico, 

dirige o nobre a um estado de “deusificação”, de um “Rei Sol”. 

Para Lipovetsky (1989), o homem é imagem do próprio Deus, sendo 

enfeitado, cultuado, idolatrado. O rococó representa bem esse conceito, paganizando a 

estética barroca, religiosa, antes presente nos templos cristãos; e posteriormente em 

arquitetura de palácios, mobiliário rebuscado, vestuário impressionantemente 

ostentatório, saturado e poluído de informação, como nos altares barrocos. “Essa moral 

do prazer aristocrático foi incontestavelmente um fator essencial no aparecimento do 

homo frivolus; a moda é uma prática dos prazeres, é prazer de agradar, de surpreender, 

de ofuscar” (LIPOVESTKY, 1989, p. 62). O prazer de ver e de ser visto como uma obra 

de arte. 

A arte cristã “reconciliou-se” com nossa permanência terrena; houve 

glorificação estilística do reino das criaturas, que repercutiu depois na esfera 

do parecer de vestuário. A moda não nasceu da exclusiva dinâmica social, 

nem mesmo do impulso dos valores profanos; exigiu, mais profundamente, 

um esquema religioso único, o da Encarnação [...]”(LIPOVESTKY, 1989, 

p.68). 

 

O Deus encarnado, representado pelos homens, a imagem do homem 

como a imagem do próprio Deus, justifica o impositivo, a vaidade, a frivolidade da 

aparência monárquica, nobre e luxuosa. 

De fato, a influência do renascimento, iluminismo e antropocentrismo 

levaram as radicais mudanças estéticas; em paradoxo, a influência do cristianismo 

propiciou essa supervalorização do corpo. O novo olhar sobre a ciência, o culto ao 

erótico, ao pagão, o afastamento do homem da força “imperialista” da Igreja; sugeriu 

novas formas, uma erotização estética. Cabe aqui ressaltar que a disformidade do traje 

masculino e feminino é decorrente à transposição da indumentária “andrógina” 

bizantina, para um traje que valorize o colo da mulher e os signos de masculinidade do 

homem. 

As modificações na estrutura do vestuário masculino e feminino que se 

impõem a partir de 1350 são um sintoma direto dessa estética preciosista da 

sedução. O traje marca, desde então, uma diferença radical entre masculino e 

feminino, sexualiza como nunca a aparência. O vestuário masculino desenha 



 

 

5 

 

Encontro Nacional de Pesquisa em Comunicação e Imagem - ENCOI 

24 e 25 de novembro de 2014 • Londrina, PR 

 

a cintura no gibão curto e valoriza as pernas apertadas em calções longos; 

paralelamente, a nova linha do vestuário feminino molda o corpo e sublinha 

as ancas, faz aparecer nos decotes os ombros e o colo. O vestuário empenha-

se, assim, em exibir os encantos do corpo acentuando a diferença dos sexos: 

o gibão estofado dá relevo ao tórax masculino, as braguilhas terão por vezes 

formas fálicas; um pouco mais tarde, o espartilho, com sua armação, 

permitirá durante quatro séculos afinar a cintura feminina e erguer o colo 

(LIPOVESTKY, 1989, p.65 e 66.). 

 

No entanto, em diferentes povos, a indumentária masculina e feminina, 

no geral, não possuía grande dessemelhança, como na Idade Média e na 

contemporaneidade. Como exemplo, têm-se as indumentárias egípcia e bizantina, onde 

se observam mudanças entre feminino e masculino que se diferenciavam mais pelos 

acessórios. Lipovetsky (1989) defende a distinção do vestuário de moda masculina e 

feminina como status de poder e sedução; expõem o imaginário fantasioso e de fetiche, 

contornando o corpo, sobressaindo os elementos sensuais e sexuais, de forma teatral e 

“amaneirada”. 

A partir do século XIII e XIV, houve a ascensão da burguesia e a queda 

das leis suntuárias. O burguês pôde, então, se vestir como nobre, bancando toda pompa 

da nobreza. Com eles, houve uma nova interpretação da moda exagerada, adaptando 

cores e formas, mas ainda assim, impondo-se esteticamente como um nobre. “É 

incontestável que com o crescimento da burguesia a Europa viu ampliarem-se os 

desejos de promoção social e acelerarem-se os fenômenos de contágio imitativo 

[...].”(LIPOVETSKY, 1989, p. 53) Através desse acontecimento, houve uma relativa 

“democratização” do vestuário luxuoso, um pequeno sinal, ainda que restrito aos 

burgueses; de mobilidade estética. 

No século XIX, casas de Alta Costura se popularizavam entre a mais alta 

classe europeia. A criação destas casas mudou completamente o padrão e a tendência do 

vestuário aristocrático, que ainda mais intensamente, vestia a nobreza e ditava 

tendências que posteriormente seriam copiadas em todo mundo ocidental capitalista.  
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Consumo de luxo: a Alta Costura 

 

Em 1857, o inglês Charles F. Worth abriu em Paris a primeira casa de 

Alta Costura. O termo passou a ser usado para designar a criação em escala artesanal e 

sob medida de modelos exclusivo de roupas. Mas não é só isso. A Alta Costura é uma 

denominação que goza de proteção jurídica, quem a faz atende aos critérios rigidamente 

estabelecidos pela Câmara Sindical da Alta Costura (Chambre Syndicale de la Haute 

Couture), criada no século XIX. 

 

A Alta Costura atende a pré-requisitos complexos em termos operacionais 

(número de empregados do ateliê, por exemplo) e de excelência (como a 

qualidade de artesanato, a nobreza de materiais, a mão de obra apurada). Tem 

técnicas complexas e específicas de construção e modelagem. Um só vestido 

pode exigir até 150 horas de trabalho e conta com manufatura 

superespecializada. Por exemplo, uma pessoa que cuida somente dos botões e 

outra que trabalha apenas o volume da saia. (PALOMINO, 2002, p.25) 
 

A Alta Costura frequentemente confecciona peças com bordados 

exclusivos com pedrarias e metais preciosos, vendidos por altos preços para clientes 

como “[…] milionárias, algumas celebridades e a alta nobreza” (TREPTOW, 2003, 

p.33). O preço de um vestido de Alta Costura, assinado por um estilista iniciante, não 

custava menos do que 15.000 euros, em janeiro de 2011
5
. Para modelos bordados, havia 

um acréscimo de, pelo menos, 45.000 euros. Numa grande maison, o preço poderia 

dobrar. 

Atualmente a lista oficial da Alta Costura conta com quatorze marcas 

permanentes
6
, entre elas estão, por exemplo, Adeline André, Chanel, Christian Dior, 

Giambattista Valli, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Valentino, Martin Margiela e Elie 

Saab. 

Segundo o historiador de moda João Braga (2014), existem hoje pouco 

mais de duzentas clientes de Alta Costura no mundo. As maiores consumidoras são as 

americanas, as árabes e as russas, nessa ordem. Quem compra Alta Costura 

                                                 

5
 Fonte: http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/france/haute-couture-le-luxe-a-un-prix-

24-01-2011-1184030.php 
6
 Fonte: http://www.modeaparis.com/en/fashion-shows/Schedules/Haute-couture 
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esporadicamente é reconhecido como comprador e não cliente. Os compradores somam 

cerca de 2000 pessoas. 

A Alta Costura hoje se mantem majoritariamente da venda de perfumes, 

cosméticos e acessórios e não mais de vestuário. "A atividade Alta Costura como venda 

de vestidos caríssimos para bailes que não existem mais é obsoleta, mas como geradora 

de desejos e promotora do consumo ela é imbatível", afirma o consultor de moda 

francês Jean-Jacques Picart (2005) em entrevista concedida a revista Veja. 

O declínio das vendas de vestuário da Alta Costura ao longo dos anos, 

em especial a partir da Segunda Guerra, se deu por conta de um novo processo 

industrial da confecção. Criado pelos americanos, o ready-to-wear (pronto para usar) foi 

traduzido para o francês como prêt-à-porter. Só para se ter uma ideia em “[…] meados 

dos anos 1950 até 1965, o número de maisons passou de quarenta para apenas 18 

[sic]”(CALDAS, 2004, p.57). Com o declínio nas vendas do vestuário  

 

Todas as casa de Costura, depois dos anos 1960 lançaram-se na corrida 

lucrativa dos acordos de licença referentes não apenas aos perfumes e 

cosméticos, mas aos mais diversos artigos: óculos, artigos de couro, louça, 

isqueiros, canetas, lingerie, windsurfe, prêt-à-porter masculino e feminino 

(LIPOVESTKY, 1989, p.108). 

 

Com o surgimento do prêt-à-porter em 1948 a Alta Costura passou a 

desempenhar outro papel “[…] perpetuar a grande tradição de luxo, de virtuosismo de 

ofício, e isso essencialmente com fim promocional, de política de marca para o prêt-à-

porter ponta de série e para os diversos artigos vendidos sob sua grife no mundo” 

(LIPOVESTKY, 1989, p.109). 

Segundo Lipovestky (1989) o prêt-à-porter destruiu a hegemonia da Alta 

Costura, e agora as grandes casas e outros estilistas passaram a produzir 

industrialmente, utilizando tabelas de medidas, roupas acessíveis a todos e ainda assim 

moda, inspiradas nas últimas tendências do momento.  

Se não é viável adquirir uma peça confeccionada pela de Alta Costura é 

possível, ainda que para uma mínima parcela da população, adquirir um produto prêt-à-

porter das grandes casas. Maisons como Chanel, Valentino e Dior produzem um prêt-à-

porter com preços ainda altos, porém relativamente acessíveis aos mais abastados. Uma 
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jaqueta da grife Chanel chegava a custar 23 mil reais em 2011
7
. Ainda segundo 

Lipovestky (1989, p.116) “[…] o prêt-à-porter conseguiu democratizar um símbolo de 

alta distinção, outrora muito seletivo, pouco consumido: a griffe. Antes dos anos 50, na 

França, só algumas casa de Alta Costura tinham o privilégio de ser conhecidas por 

todos”. Agora marcas como Burberry, Kate Spade, Carolina Herrera, entre tantas outras, 

também se tornaram conhecidas e são sinônimos de extrema qualidade e bom gosto. As 

peças são igualmente caras, um casaco pode custar cerca de 3.500 reais
8
. Caldas afirma 

(2004, p.56) “O prêt-à-porter trazia, justamente, o diferencial do estilo, da grife, da 

roupa com assinatura, para a produção em série”. 

 

 

Prêt-à-porter e a moda de rua 

 

Até o final dos anos 50 o prêt-à-porter utilizou como referência a estética 

da Alta Costura. Entretanto, a partir dos anos 60 o prêt-à-porter começou a se 

desvincular da imitação e achar a si mesmo com roupas com um estilo mais audacioso, 

jovem, e mais voltado à novidade do que para a “perfeição de classe”. O que veremos 

nos anos que se seguem é uma moda jovem criada por jovens estilistas; o prêt-à-porter 

e a moda de rua aparecem a partir deste período como centros autônomos de moda. 

Esse movimento que percebemos a partir de 60 perdura nos dias de hoje: 

a moda de rua sinalizando as novas tendências estéticas. As subculturas jovens e os 

movimentos de rua começaram a influenciar a moda institucional em uma espécie de 

pirâmide social invertida, em que aqueles que estão na base desta pirâmide influenciam 

os que estão no topo (CALDAS, 2004). O bom criador de moda percebe o movimento 

de certas tendências e as assimila em suas coleções, não é por acaso que funciona, é 

uma profecia autorrealizável. Assim a moda de rua passa também a ditar moda uma vez 

                                                 

7
 Fonte: http://ffw.com.br/noticias/tag/ready-to-wear/ 

8
 Fonte: http://luxo.ig.com.br/moda/2012-09-18/o-que-vale-a-pena-comprar-nas-grandes-lojas-de-

luxo.html 
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que ela surge como uma manifestação de gosto pessoal que pode facilmente ser 

assimilada por outros. 

 

O próprio indivíduo transformou-se em vetor, à medida que passou a ter 

maior liberdade para apropriar-se da moda e personalizá-la. Complicando o 

quadro, esse poder do individuo é relativo, porque se trata sempre de uma 

escolha dentro de um campo delimitado pela oferta. Porém, se a moda não é 

menos impositiva, é inegável que ela multiplicou o seu leque de 

possibilidades (CALDAS, 2004, p.59). 

 

Hoje, aceitam-se quase todos os trajes, e julga-se cada vez menos o 

Outro. Existe uma tolerância geral de vestuário, que permite maior iniciativa nas 

escolhas. O que se deu a partir de 1960 foi um “patchwork de estilos díspares” 

(LIPOVESTKY, 1989, p.124), o que Ted Polhemus (1994) vai chamar nos anos 90 de 

supermercado de estilos.  

Entretanto, mesmo com toda a democratização da moda que vem se 

consolidando ao longo dos anos, ainda não perdeu-se de todo o gosto pela grife. Isso 

explica o crescente número cópias ilegais de artigos como bolsas e acessórios de marcas 

de luxo. A busca pela ostentação trata do desejo primeiro de pertencer e ser valorizado. 

A falsificação permite, de certa forma, que todos os segmentos sociais consumam 

determinados bens, que a princípio não estavam à disposição de seu poder aquisitivo. 

 

Realmente podemos dizer que a democratização e a difusão de bens de 

consumo não representam, em absoluto, o fim do luxo, mas assinala sua 

entrada numa nova fase em que a construção da imagem do produto vale 

possivelmente mais do que o próprio produto (CASTILHO, 2008, p.43). 

 

A pirataria permite, assim, a realização de um desejo de consumo, de 

modo que o indivíduo sinta-se satisfeito em ter determinado objeto de luxo, mesmo que 

este não seja verdadeiro/original. A construção da imagem, o ter, é mais impositiva do 

que o valor do artigo em si. O que vale mais é a dimensão simbólica, pois como cita 

Lipovestky (2005, p.19) “o luxo é o sonho”. 
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O luxo nas vitrinas: a sedução dos olhos  

 

Nesse contexto, no qual a exibição do produto tornou-se importante pela 

ostentação e não por seu apuro estético e técnico, as vitrinas foram remodeladas para 

atender os anseios dos ávidos consumidores. Se antes os artesãos e comerciantes 

expunham seus produtos nas janelas para apresentá-los a quem transitava pelas ruas, 

hoje, nas vitrinas das grandes marcas e grifes, é comum os produtos sequer serem 

expostos. Os olhos agora são muitas vezes atraídos por objetos, cores, texturas, 

detalhada iluminação, que têm como objetivo suscitar o desejo e sensações sinestésicas.  

A transformação das vitrinas em objetos de contemplação estética está 

ligada à instituição do imaginário em torno dos produtos das grandes maisons. A 

sedução dos olhos tornou-se um grande aliado na construção do ideal do luxo. A 

transparência do vidro expunha toda sofisticação dos artigos, transformando-os em 

objetos de cobiça pública. Ana Cláudia Oliveira destaca que as vitrinas são elementos 

de sedução, armadilhas para capturar o olhar:  

 

Por trás dos espetáculos que as vitrinas constroem – não só para o olho, mas 

também para o imaginário, para o lúdico –, está um amplo estudo de como o 

olho percebe. Esse perceber vai além do ato de perceber o produto e atinge 

um nível de percepção do conceito que a montagem visual da vitrina veicula 

sobre o produto e sobre a loja (OLIVEIRA, 1997, p. 45 e 46).  
 

Para a autora, as vitrinas são elementos de mediação, que têm como 

função principal aproximar duas instâncias: “[…] mediação entre a rua e a loja, entre 

exterior e interior, entre o privado e o público, mas, sobretudo, mediações entre oferta e 

demanda” (OLIVEIRA, 1997, p. 9 e 10). Com os produtos de luxo, essa mediação se dá 

ainda entre as instâncias do desejo e do imaginário. Aos artigos é atribuída uma função 

quase mítica, que se sobrepõe às qualidades materiais. As vitrinas têm um papel crucial 

na construção desse ideário que interpola status, poder, riqueza e sedução.  

Demetresco (2000, p.40) destaca ainda que a vitrine é um espaço de 

encenação de desejos e de construções oníricas: “A vitrina cria paraísos pasteurizados, 

sonhos instantâneos, em que os homens podem ver o seu mundo, o seu produto de 

desejo, e encontrar a sua felicidade”. Mas, apesar de ser um espaço que fala diretamente 
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à sensibilidade e a subjetividade, a vitrina também se apresenta como um ambiente 

racionalizável pela ideia de que o que está ali exposto é passível de ser adquirido: “A 

vitrina apresenta a imagem e reflete-a, não só no sonho, no imaginário, mas também na 

realidade” (DEMETRESCO, 2000, p. 78), talvez justamente disso advenha o fascínio 

das vitrinas: são ao mesmo tempo projeção e concretização de desejos.  

Uma das vitrines da série Circus (Figura 1), apresentada pela Louis 

Vuitton em 2012, exemplifica bem como a organização visual do espaço de exposição 

concretiza os ideais de fantasia e de realidade. Na cena representada na vitrine, um 

elefante branco com listras rosa e laranja equilibra-se em uma gangorra sustentada por 

uma reluzente bola dourada. As famosas malas da marca foram colocadas como 

contrapeso no lado contrário ao do elefante, fazendo com que ele seja elevado por elas.  

 

Figura 1: Vitrine Circus, Louis Vuitton, Paris, 2012 

 
Disponível em: http://www.journaldesvitrines.com/mode-femme-homme/louis-vuitton-circus-vitrines-

noel/. Acesso em: 30 ago. 2014 

 

Esse arranjo lúdico e fantasioso destaca o peso simbólico dos produtos e, 

consequentemente, da marca Louis Vuitton, capazes de suspender um elefante. Ao 

vender essa ideia, a grife consegue apresentar seus produtos – e sua própria imagem – 

como algo distinto, especial, que deve ser admirado e desejado. Desejo esse que pode 

ser satisfeito com a compra do produto que está ali exposto.  
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Quando se trata de bens de luxo, essa realização dos anseios é 

amplificada a uma alta escala, o que, para muitos, justifica o alto investimento feito na 

compra de uma bolsa, um sapato ou um vestido de grife. Sobre isso, Demetresco (2000, 

p. 31), observa: 

A vitrina é uma forma de manipular o observador e levá-lo à compra. Ao vê-

la ele sonha em possuir os objetos expostos em sua estruturação e ao ter seus 

produtos adquiridos pelo consumidor ela lhe proporciona um efeito de bem-

estar e de satisfação ou, ainda, de poder, de ser competente ou de ser belo 

(DEMETRESCO, 2000, p.31).  

 

A ostentação pública de peças luxuosas, produzidas com esmero nas 

alfaiatarias ou oficinas de costura das grandes grifes, proporciona em quem as possui o 

gozo da distinção. As peças de luxo têm o poder de destacar o indivíduo dentre os 

demais, tornando-o alvo das atenções e da cobiça. A partir dessa discussão, é possível 

inferir que, de certa maneira, as peças de luxo têm o poder de transformar quem as usa 

em uma nova vitrine que, assim como os mostruários das lojas, atraem os olhares e 

suscitam desejos.  

Ao elaborar uma vitrine, em especial as destinadas à exposição de bens 

de luxo, o vitrinista, ou visual merchandising – como os profissionais da área passam a 

ser conhecidos –, tem um grande desafio, pois precisa articular diversas forças de 

interesse: suas preferências estéticas, a identidade da marca, os anseios dos 

consumidores e instâncias socioculturais do período histórico e do espaço geográfico 

em que atuam.  

As vitrinas propõem ou impõem um modo de vida tendo como base 

referencial os valores culturais de determinada sociedade. Seu discurso está 

ancorado numa linguagem sincrética na medida em que são várias as 

linguagens conjugadas na vitrina e com a qual o consumidor se identifica e 

fica a par das novidades e dos estilos de vida que circulam na sociedade 

(DEMETRESCO, 2000, p.21).  

 

Para aqueles que não podem consumir os produtos de luxo, as vitrines 

são dicotômicas, ao mesmo tempo em que se apresentam aos olhos, aproximando-se dos 

espectadores – ainda que visualmente –, são atestados de distanciamento: mesmo 

transparente, o vidro se estabelece como uma barreira instransponível àqueles que não 

possuem as altas cifras necessárias para comprar os produtos ali expostos. Essa relação 

paradoxal se coloca como força motriz que retroalimenta o imaginário que infere um 
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poder quase mágico aos produtos. De certa forma, há uma aproximação conceitual entre 

o luxo e a ideia do sagrado: apenas uma parcela mínima tem o direito de se aproximar 

dos objetos de culto. 

 

 

Considerações finais 

Desde a Idade Média, o vestuário é utilizado para determinar classe 

social, segmentar indivíduos, demonstrar a quem pertence. É simplesmente dizer ser. 

Luxo para quem detêm o luxo. Todo o poderio ressaltado pelo vestuário aristocrático - a 

alta classe - ainda é copiado e influência, por meio de tendências, toda a cadeia do 

vestuário contemporâneo. A moda nasceu do desejo de copiar, de parecer ser e de 

pertencer. Mesmo a cópia de produtos de luxo traz a identificação e o pertencimento, 

atribuindo felicidade e a satisfação ao adquirir estes bens. 

Neste contexto, as vitrinas surgem com o papel fundamental de ser um 

estandarte, despertar o desejo de consumo por meios imagéticos, induzindo a um 

consumo emocional, buscando sempre trazer identificação entre produto e observador. 

Oferecer uma real ou ilusória acessibilidade ao poder de ter, mostrar que a peça exposta 

pode ser adquirida, ou apenas demonstrar todo status e fetiche atribuído ao objeto, 

levam o imaginário coletivo a atribuir um valor mágico aos produtos de moda. Ter e 

pertencer passam a ser equivalentes. O luxo torna-se imperativo. 
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