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1. Resumo 

Este trabalho analisa a relação entre as estruturas e o funcionamento da 

moda e os conceitos de modernidade e pós-modernidade na obra de Gilles 

Lipovetsky, identificando sua expressão estética em trabalhos de Gabrielle 

Chanel e Vivienne Westwood. 

 

2. Introdução 

Tomando como ponto de partida a constatação de Lipovetsky (1989) que 

a moda tem sua origem na modernidade, e que a modernidade e a pós-

modernidade, segundo o autor, evidenciam distintos momentos da e na moda, 

esta pesquisa pretende explicitar alguns dos elementos próprios desses dois 

conceitos, para então verificar suas expressões estéticas em trabalhos de 

Chanel e Vivienne Westwood. Para isso, serão analisadas quatro estruturas que 

existem de maneiras diferentes na modernidade e na pós-modernidade: a 

racionalização, a idealização, a efemeridade e a constante busca pelo novo.  

 

3. Objetivos 

O objetivo geral do trabalho é reconhecer as características da 

modernidade e da pós-modernidade nas peças de Gabrielle Chanel e Vivienne 

Westwood. Para alcançá-lo, os objetivos específicos são: 

- Definir os termos “modernidade” e “pós-modernidade” a partir de Lipovetsky; 

- Comparar tais definições com as de outros autores sobre esses temas; 

- Levantar a iconografia de Chanel e Vivienne Westwood em que tais 

características sejam evidenciadas. 

 

4. Metodologia 

Esta é uma pesquisa exploratória que analisa os conceitos de 

modernidade e pós-modernidade, e por isso, foram comparadas diferentes 

bases bibliográficas já existentes que tratam desses temas.  

 

5. Desenvolvimento 

O termo modernidade poderia ser associado a um sentido meramente 

cronológico, mas Lipovetsky expande esse significado e considera o conjunto de 

fatores que compõem tal conceito, entre eles a racionalização, a efemeridade, o 



gosto pelo novo e uma idealização constante do futuro. É possível perceber a 

ambivalência da modernidade, na medida em que ela busca apagar certas forças 

de poder enquanto as substitui por outras. Wilson (2005, p. 10) compara essa 

situação a ‘uma concha nas costas de um caracol: um fardo, porém impossível 

de se viver sem’.  

Atrelado à racionalidade, o Iluminismo buscava emancipar a humanidade 

por meio do domínio do conhecimento científico. A promessa das Luzes era a 

‘libertação das irracionalidades do mito, da religião, da superstição, [...] do uso 

arbitrário do poder, bem como do lado sombrio da nossa própria natureza 

humana’ (HARVEY, 2007, p. 23). Tal promessa, nunca concretizada, fez com 

que o sujeito moderno estivesse sempre buscando novos ideais, novos futuros.  

Na moda, Lipovetsky aponta que ‘a sedução é já nela mesma, por ofício, 

uma lógica racional que integra o cálculo, a técnica, a informação, próprios do 

mundo moderno’ (LIPOVETSKY, 1989, p.17). A partir dos ideais modernos, a 

moda pôde ganhar força e apoiar o projeto moderno das Luzes e do racional, por 

meio do efêmero e da recorrência do novo. 

Tal relação pode ser claramente observada nas criações de Gabrielle 

Chanel nos anos 20, que traziam como emblema a ‘figura feminina esguia e 

funcional’ (CONNOR, 2004, p. 154). Chanel apela à racionalidade quando preza 

pela função e praticidade da roupa, e demonstra o gosto moderno pelo novo com 

uma ruptura brusca para com o momento anterior da moda. Lipovetsky elucida 

ainda mais essa avaliação sobre as criações de Chanel ao afirmar que:  

 
[...] O estilo moderno [...] vai encarnar-se em linhas depuradas e 
versáteis, em “uniformes” ostensivamente discretos. [...] Chanel e 
Patou repudiaram o luxo vistoso, despojaram a mulher das 
fanfreluches e das nove-horas: elas usarão, doravante, vestidos justos 
curtos e simples [...] A exibição flamejante eclipsou-se em benefício da 
estética democrática da pureza, da sobriedade, do conforto. 
(LIPOVETSKY, 1989, p. 75) 

 

Já em relação a pós-modernidade, o autor afirma que 

  
A época dita pós-moderna, definida pelo esgotamento das doutrinas 
emancipatórias e pela ascensão de um tipo de legitimação centrada na 
eficiência, faz-se acompanhar do predomínio do aqui-agora [...] 
Sejamos claros: os insucessos ou as catástrofes da modernidade 
político-econômica [...] jamais teriam, por si sós, causado a ruína das 
“metanarrativas” se novos referenciais não houvessem alcançado êxito 
maciço em remodelar as mentalidades, em oferecer novas 
perspectivas para as existências (LIPOVETSKY, 2004, p. 59). 
 



De fato, ele reconhece que houve uma mudança no Zeitgeist da época. A 

pós-modernidade, em oposição à modernidade, prezou ainda mais pela 

efemeridade, pois, em vista das catástrofes a que Lipovetsky se refere, o homem 

já não enxergava um futuro certo, e a consequência última disto é que a 

idealização do futuro deu lugar ao abandono total das expectativas.  

Se o imperativo do efêmero e do novo são marcas da modernidade, na 

pós-modernidade há, segundo Lipovetsky (2004), uma radicalização desses 

sintomas. Assim, essa passagem da modernidade para a pós-modernidade, 

pode ser percebida na estética punk, que incorpora a subversão da racionalidade 

por meio da ruptura dos aspectos puramente funcionais modernos. A 

descontinuidade que ele evoca por meio da bricolagem, ou ‘justaposição 

improvisada de fragmentos incompatíveis ou heterogêneos [...]’ (CONNOR, 

2004, p. 155), reafirma a quebra da idealização e do mundo moderno 

racionalizado. Nos anos 1970, Vivienne Westwood apropria-se desses dois 

modos de produção, que desafiam a centralização racional do modelo produtivo 

da modernidade, ‘codificando, simplificando e, às vezes, chegando a diversificar 

estilos subculturais’ (CONNOR, 2004, p. 156) como o punk.  

 

6. Resultados Preliminares 

Percebe-se aqui que há pequenas aproximações, mas, principalmente, 
distanciamentos e rupturas entre modernidade e pós-modernidade. Ambos os 
conceitos traçam relações intrínsecas com a moda, que reafirma cada um dos 
dois de maneiras diferentes por meio das peças de Chanel e Westwood. Esta 
pesquisa, ainda em andamento, pretende continuar perseguindo tais relações, 
possivelmente buscando entendê-las na atualidade e seus desdobramentos na 
moda. 
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