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RESUMO 

 

 

Sendo a Cultura de Consumo uma manifestação da sociedade contemporânea, suas 

características são cada vez mais aparentes tanto em revistas de moda quanto em outros 

produtos midiáticos, atraindo, portanto, a atenção acadêmica tanto da Comunicação Social 

quanto de outras áreas afins. Seguindo esta afirmação, o objetivo desta pesquisa recai sobre a 

análise da revista Vogue Norte Americana, através do documentário The September Issue, 

quanto a sua inserção na Cultura de Consumo. A investigação propõe-se a diferenciar 

consumo de consumismo para uma maior apreensão do sistema cultural que vai ser analisado, 

prosseguindo com foco na simplificação teórica das características pertencentes à Cultura de 

Consumo e ainda aborda a relação do consumo com a moda. Para empreender a análise do 

documentário, utilizamos atributos da Análise do Discurso. Optando-se pela metodologia da 

Análise do Discurso de orientação francesa, pois a mesma apresenta direcionamento rumo às 

perspectivas ideológicas. Realizada as análises, concluí-se que a revista Vogue se insere na 

Cultura de Consumo através da ideologia, referente ao sistema cultural pesquisado, presente 

nos discursos de Anna Wintour e Grace Coddington. 

 

 

Palavras-chave: Cultura de Consumo. The September Issue. Vogue. Moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

As the Consumption Culture is a manifestation of contemporary society, its characteristics are 

increasingly apparent in both fashion magazines and in other media products, thus attracting 

the attention of both academic Media as other related areas. Following this statement, the 

objective of this research rests on the analysis of North American Vogue, through the “The 

September Issue” documentary, as their inclusion in the Consumption Culture. The research 

proposed to differentiate consumption to consumerism, to greater understanding of the 

cultural system that will be analyzed, continuing with a focus on simplification of the 

theoretical characteristics belonging to the Consumption Culture and still focusing on the 

relationship of consumption with fashion. To undertake the analysis of the documentary, we 

used attributes of Analysis’ Discourse. Opting for the methodology of analysis’ discourse of 

French oriented, because it shows direction toward the ideological perspectives. Performed 

the analysis, it was concluded that the Vogue is inserted in the Consumption Culture by 

ideology, referring to the cultural system researched, presented in the speeches of Anna 

Wintour and Grace Coddington. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 A Cultura de Consumo como uma manifestação da sociedade contemporânea é cada 

vez mais aparente em diversos produtos midiáticos e suas implicações mais evidentes em 

certos grupos sociais, sobretudo em revistas de moda e em seus nichos sociais relacionados, 

como: leitores, consumidores e profissionais/profissões ligadas à moda. Observando que a 

Cultura de Consumo é cada vez mais presente em discursos e que estes discursos revelam 

suas características mais marcantes, nos propomos a analisar a revista Vogue Norte 

Americana através do documentário The September Issue, quanto a sua inserção na Cultura 

de Consumo.   

 Este estudo inicia-se nestes conceitos e tem por objeto de análise o documentário de 

longa metragem The September Issue (A Edição de Setembro, em uma tradução livre), 

gravado em 2007 e lançado no final de 2009, cujo tema é a produção de uma edição de 

setembro da revista Vogue Norte Americana. O documentário foi transmitido somente em 

canais fechados e em cinemas de grande porte ao redor do mundo. No Brasil, foi 

apresentado em alguns festivais de cinema relacionados à moda e no canal fechado HBO1, a 

disponibilidades de compra do DVD ainda é limitada e corresponde à importação via 

internet. Para a presente análise usaremos a Análise do Discurso (AD) como método 

investigativo aplicado às falas selecionadas de Anna Wintour e Grace Coddington. Estando 

ciente das dificuldades de obtenção de uma versão oficial das legendas em português, 

traduzimos às partes correspondentes as análises. Informamos assim que as traduções são 

passiveis de diferenciações em relações à futura versão oficial e que estas diferenças 

acarretam direta alteração das conclusões obtidas a partir deste trabalho. Isto, pois o método 

adotado atua diretamente sobre o que foi traduzido e não sobre a versão original em inglês 

Norte Americano. 

 No primeiro capítulo abordaremos a moda como um sistema social que, segundo 

Lipovetsky (1989) corresponde à própria modernidade, sua importância social e o princípio 

das publicações de moda. Posteriormente trataremos da revista Vogue e seu histórico, 

apresentando mais interesse no que aconteceu após a entrada de Anna Wintour (editora 

chefe) e Grace Coddington (diretora criativa) na Vogue Norte Americana, culminado na 

                                                           
1 O documentário The Setember Issue foi apresentado na HBO com legendas em português, porém as mesmas 
não foram disponibilizas pela empresa na internet. 
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influência e relevância da revista no mercado, finalizaremos o primeiro capítulo com a 

contextualização das edições de setembro.  

 A investigação prosseguirá, no segundo capítulo, dando ênfase a fundamentação 

teórica do trabalho. De início buscaremos diferenciar consumo de consumismo para uma 

maior apreensão do sistema cultural que vai ser analisado. Posteriormente, abordaremos a 

Cultura de Consumo e a sua relação com a sociedade contemporânea, situando-a na 

chamada pós-modernidade. Nesta perspectiva limitaremos a Cultura de Consumo à 

definição apresentada por Bauman (2008, p.71), como o sistema cultural onde os indivíduos 

são estimulados ou encorajados a adotar um estilo de vida baseado no consumo exacerbado 

de qualquer gama de produtos e a rejeitar qualquer outra opção alternativa a esta.  

Ao mesmo tempo e ainda dentro desta definição, elencaremos as principais 

características da Cultura de Consumo de acordo com a seleção de Barbosa (2004, p. 57), 

pois acreditamos que o entendimento das várias partes facilita a compreensão do complexo 

sistema ao qual pertencem. Posteriormente, no terceiro capítulo e mediante recorte 

metodológico, utilizaremos algumas destas características como baliza para as análises. 

Ainda no segundo capítulo trataremos do consumo de moda e do poder das imagens 

na mídia, além de como esse dois fatores auxiliam na construção das identidades. 

Concluindo, deste modo, com uma explanação sobre a escolha teórico-metodológica da 

Análise do Discurso em conjunto com a Pesquisa Bibliográfica. Para Orlandi (2009, p. 15) 

a Análise do Discurso se define como a prática da linguagem, em um sentido de 

observamos a palavra em movimento, no momento em que ela faz sentido no âmbito social. 

Constituindo o homem e a história a partir do processo de interação entre os pares. Dentro 

desta metodologia optamos por seguirmos a Análise do Discurso de orientação francesa. 

Dedicamos o terceiro capítulo as análises do trabalho. O abriremos com a sinopse do 

documentário, como uma forma de contextualização do objeto de estudo.  Posteriormente 

partiremos para a análise dos discursos selecionados, divididos em duas formações 

discursivas referentes ao recorte metodológico empregado. Visando o melhor 

aproveitamento do recurso tempo, optamos por eleger duas características entre as sete 

anunciadas anteriormente para a viabilização das análises, são elas: o consumo como a 

principal forma de reprodução e comunicação social e a estetização e comoditização da 

realidade. Nestas duas formações utilizaremos discursos de Anna Wintour e Grace 

Coddington e dos outros profissionais com quem elas dialoguem. Ainda é importante 

salientar que a estrutura das análises segue a seguinte ordem: contextualização através da 

explanação das condições de produção do discurso, seguido das falas na integra e 
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finalizaremos com as análises. Os discursos aparecem na ordem em que são dispostos no 

documentário. 

Deste modo acreditamos estar contribuindo com os estudos no campo da 

Comunicação e ao mesmo tempo com outros estudantes que manifestem interesse pelos 

aspectos aqui trabalhados, isto através do emprego da Análise do Discurso como 

metodologia e da Cultura de Consumo como aporte teórico, igualmente propostos, como 

também da moda. 
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1 MODA, VOGUE E HISTÓRIA 

 

1.1 Moda e o passado 

 

  

 Neste trabalho analisaremos se a revista Vogue Norte Americana no documentário 

The September Issue se insere na Cultura de Consumo, portanto não é nosso intuito 

construir um prolongado capítulo histórico sobre a moda e suas funções sociais, e sim, 

buscar elucidar suas características mais marcantes e a conjuntura histórica presente em seu 

“nascimento” para uma melhor contextualização do objeto: The September Issue. Este 

momento histórico diz respeito à transição entre as Épocas Medieval e Moderna, assim a 

modernidade foi marcada principalmente pelos movimentos de rompimento com 

tradicionalismo, no âmbito social e cultural, e ainda pela mudança da forma de produção 

feudal para a capitalista.  

O que primeiro devemos ter em mente é que os estudos da moda recaem sobre a 

esfera referente à aparência ou do parecer, e mais especificamente sobre vestuário, pois “é 

aquela em que a moda se exerceu com maior rumor e radicalidade, aquela que, durante 

séculos, representou a manifestação mais pura da organização do efêmero” 

(LIPOVETSKY, 1989, p. 24). Desta forma, indumentária, vestuário e moda2, a partir de 

agora passam a ser tratados neste trabalho como sinônimos. E em segundo lugar 

abordaremos a moda como o sistema que constituiu a própria sociedade moderna Ocidental. 

Sistema este que apresentou uma conjuntura sócio-histórica específica para o seu 

desdobramento e que foi marcado pelo rompimento com os costumes medievais entre os 

séculos XII e XIV, considerações estas observadas em Lipovetsky (1989). 

Tal conjuntura sócio-histórica pode ser desmembrada em um grupo de mudanças 

que buscaremos sintetizar em sete pontos. O primeiro diz respeito à obsolescência do 

passado e a adoção do novo/moderno por parte dos indivíduos, segundo Lipovetsky (1989) 

o processo teve início quando as sociedades medievais se desprenderam do passado mítico 

e da negação da dinâmica das mudanças em detrimento aos novos modelos. Ligados ao 

passado os sujeitos estavam conectados também as responsabilidades em relação à tradição 

e a conservação dos valores, os prazeres não estavam situados no presente, e sim, no futuro. 

                                                           
2 Segundo Livia Barbosa moda é “um mecanismo social expressivo de uma temporalidade de curta duração, 
pela valorização do novo e do individual” (2007, p. 25). 
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Com a adoção da modernidade e dos novos modelos os indivíduos passaram a vivenciar 

pequenos prazeres no presente, não mais ligados mais as responsabilidades tradicionais. 

Como consequência direta, passamos ao segundo ponto, onde “o presente se impôs 

como eixo temporal que rege uma face superficial, mas prestigiosa da vida das elites” 

(LIPOVETSKY, 1989, p. 33, grifo do autor), deste modo o presente passa a ser um elo 

entre os indivíduos na sociedade que se forma. Os sujeitos agora vivem em um presente 

onde se percebe constantes rompimentos, propícios assim às renovações impostas pela 

moda.  Outro ponto relacionado a essa transformação seria a identificação entre os sujeitos 

com indivíduos contemporâneos a eles, em detrimento dos grandes nomes do passado, tanto 

no meio artístico quanto político.  

Outro tópico diz respeito ao início da manutenção do sistema através da adoção da 

mudança como prática comum pelos indivíduos, pois “não há sistema de moda senão 

quando o gosto pelas novidades se torna um princípio constante e regular, quando já não se 

identifica, precisamente, só com a curiosidade em relação às coisas exógenas” 

(LIPOVETSKY, 1989, p. 33, grifo do autor). Todavia a transformação social citada 

anteriormente não poderia ter acontecido em uma sociedade que não reconhece o próprio 

indivíduo como autor de sua realidade, e nessa afirmação reside mais uma mudança que 

proporcionou o início da moda como a conhecemos, como elucida o autor:  

 

Para que o reino das frivolidades possa aparecer, será preciso que sejam 
reconhecidos não apenas o poder dos homens para modificar a 
organização de seu mundo, mas também, mais tardiamente, a autoridade 
parcial dos agentes sociais em matéria de estética das aparências. 
(LIPOVETSKY, 1989, p. 28) 
 

 Com o desprender-se das tradições, os indivíduos, através da moda, passam a 

vivenciar uma nova gama de detalhamentos e diferenciações entre as indumentárias de seus 

pares, o que antes passava de geração em geração agora não é mais aceito. Pois agora cada 

indivíduo é responsável pela sua diferenciação perante o grupo através de sua indumentária, 

tornando obsoleto um vestido de dez anos que foi passado de uma mãe pra uma filha. Este 

vestido não representa mais a sociedade em que o sujeito se encontra, não transmite mais 

um significado de atualidade, impossibilitando ao indivíduo de representar o seu mundo 

através de suas roupas. 

Podemos então afirmar segundo Lipovetsky (1989) que se instaurou um gosto mais 

personalizado em cada indivíduo e com isso um novo aprendizado se estabelece e o olhar 

sobre si mesmo e sobre o outro se modifica no sentido de um maior refinamento estético e 


