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Resumo 

 

Este artigo propõe uma reflexão acerca do encontro entre significados e linguagem em cultura 

como tendência artística do século XX, bem como da união da moda e da música na busca da 

plenitude da obra artística na sociedade pós-moderna. Nessa perspectiva, analisa o polêmico 

ícone-pop Madonna e a sua construção imagética destacada pelo famoso corset cônico criado 

pelo estilista Jean Paulo Gaultier como objeto de culto e transgressão com o objetivo de 

chocar e escandalizar o público de forma atrativa e singular, através da comunicação 

contemporânea. Retoma o pensamento dos filósofos Vilém Flusser, Pierre Bourdieu e 

Marshall Mcluhan como referencial para explicar a re-significação da identidade com base no 

Simbolismo, nos Meios e no Poder Simbólico.  
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Abstract 

 

This paper proposes a reflection on the encounter between meanings and language in culture 

as artistic trend of the twentieth century, as well as a reflection of the union of fashion and 

music in search of the fullness of artistic work in postmodern society. From this perspective, 

analyses the controversial pop-icon Madonna and her imagery construction highlighted by 

the famous conical corset created by the fashion designer Jean Paul Gaultier as object of 

worship and transgression with the aim of shocking and scandalizing the public in an 

attractive and unique way, through contemporary communication. It retakes the thinking of 

philosophers Vilém Flusser, Pierre Bourdieu anda Marshall McLuhan as a reference to 

explain the redefinition of identity based on Symbolism in Media and Symbolic Power. 
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Introdução 

O Século XX apresenta-se como um marco de mudanças drásticas e essenciais para a 

modernização, através dos movimentos de vanguarda que, de certa forma, renovaram a arte  

nesse período. 

A arte, até então, seguia padrões imutáveis durante séculos e recebeu uma carga de 

expressividade e inovação a partir do espírito revolucionário dos movimentos vanguardistas e 
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dos artistas que a representavam. A proposta de ruptura foi alvo de críticas e resistência da 

sociedade, pois atingiam drasticamente os conceitos, bem como valores históricos e culturais. 

A arte moderna, então, através de movimentos como o Dadaísmo, linha radical e 

inovadora que nega a própria arte com suas obras irônicas e absurdas com a finalidade de 

chamar a atenção da sociedade; o Futurismo com seu dinamismo e movimento apresentados 

através de manifestos e declamações; e a Pop Arte que ironiza a indústria popular com 

ferramentas como a mídia digital como forma de alerta contra o consumismo e cultura em 

massa; é finalmente aceita e institucionalizada por boa parte da sociedade moderna. 

Com a pós-modernidade/contemporaneidade, segundo DANTO (2006), o espírito 

revolucionário e de ruptura foi acalmado sobressaindo-se a intenção de valorizar a arte 

conceitual com base nas novas experimentações, utilizando-se dos períodos artísticos 

anteriores em sua produção. A Performance e a Body Art, mesmo tendo suas raízes nos 

movimentos de vanguarda, buscam a utilização do corpo como expressão máxima e singular 

da arte. A obra é o conceito, a ideia, independente do objeto concreto como atuava-se até 

então. 

Assim, com a Arte Moderna/Conceitual, o significado pode estar no objeto, na ideia 

ou no conceito. A partir do momento em que o processo criativo é de alguma maneira 

documentado, pode ser considerado um produto da arte. A Performance e a Body Art, por 

exemplo, por utilizar o corpo como expressão máxima de sua produção, necessitam de 

instrumentos como o vídeo e a fotografia para imortalizar sua obra, e exige-se um novo 

público para compreender este tipo de manifestação artística. 

 

O Simbolismo da Cultura Pop 

O ciclo criado pela cultura da aparência – aparecer, parecer e desaparecer – destaca a 

importância do senso comum na sociedade contemporânea. 

Através dos símbolos estéticos, a cultura da aparência utiliza-se da relação entre os 

homens e do homem com os objetos para sobreviver. Segundo FLUSSER (2007), o mundo é 

codificado e o ser humano necessita compreender a relação entre materialidade, 

imaterialidade e tempo. O código, de acordo com o autor, é “um sistema de signos 

configurados em um padrão regular”; o homem necessita dos objetos para se relacionar com o 

mundo, através da necessidade de sobrevivência e aparência, da resistência e da ambivalência. 

O autor argumenta que este processo é desenvolvido através da linguagem e das 

formas comunicacionais existentes. Com o passar do tempo, a forma comunicativa utilizada é 

incorporada à representação do mundo, deixando de ser um código simbólico e passa a 

expressar a cópia da realidade surgindo, assim, a necessidade de uma nova forma 

comunicacional. Logo, a humanidade passou por diversas etapas de desenvolvimento: da 

linguagem pictórica para a escrita e, então, para a imagem técnica. Estas etapas fizeram parte 

da pré-história, história e, atualmente, da pós-história. 

A sociedade contemporânea é formada por uma etapa do desenvolvimento da 

linguagem contemporânea na pós-história. Por isso, é difícil caracterizar esta sociedade por 

falta de critérios para tanto. Como uma tentativa, FLUSSER (2007) propõe conceitos e 

parâmetros a fim de analisar a sociedade contemporânea. 

A partir da premissa de que, na pós-história, a comunicação é regida pelos discursos 

direcionados à massa, unilateralmente e circulares, ou seja, sem produção de nova 



informação, tem-se a necessidade da dialogicidade. Através do diálogo, as pessoas refletem e 

geram argumentos dando continuidade à discussão e, segundo FLUSSER (2007), este 

processo só é possível através da arte. 

A arte é a produtora da nova informação, possibilitando a intersubjetividade e o 

processo artificial da construção dos símbolos no mundo contemporâneo. Artificial, neste 

caso, é utilizado no sentido de que os símbolos têm que ser produzidos culturalmente, pois 

não surgem naturalmente. Constitui a “cultura-natureza” que proporciona “o mundo 

codificado e cheio de significados em que vivemos” (FLUSSER, 2007). 

 

O Meio é a Mensagem 

Com o intuito de refletir acerca dos processos de comunicação, dos símbolos nos 

meios de comunicação contemporâneos e seus aspectos formais como estratégia 

metodológica, considera-se a obra do canadense Marshall McLuhan. Seu trabalho orienta-se 

para a investigação do meio como um todo, entendendo-o como uma nova linguagem no 

mundo moderno. 

O autor propõe que os meios de comunicação têm a capacidade de sugerir uma 

gramática ou linguagem aos seus usuários, através de dimensões sinestésicas e estéticas, 

predominantemente organizadas e disponibilizadas, em função dos elementos de ordem 

sensorial. 

Dentre os diferentes sentidos que o meio possibilita, procura explorar, além dos 

conteúdos vinculados pelo meio, quais as propostas que este mesmo meio sugere ao sistema 

(corpo e mente do usuário) em termos de transformações de percepções e comportamento, 

para além das mensagens simbólicas. 

Na contramão da antiga ideia de que o meio é um simples canal de transmissão de 

mensagens, este passa a se apropriar do usuário através de um conjunto de expressões 

estéticas, cognitivas, sinestésicas e comportamentais. Destacam-se as dimensões materiais dos 

meios, tanto no âmbito funcional quanto em sua dimensão simbólica (conteúdo). 

A produção de significado, por parte do usuário, faz parte de um sistema bastante 

complexo. Significado, neste sentido, seria a capacidade de um sistema de agregar sentido a 

uma mensagem como um consenso que só é conquistado na medida em que cada meio age 

como uma linguagem que trata e condiciona o sistema a novos padrões. 

MCLUHAN (1964) diz que os meios atingem diferentes estruturas perceptivas, 

diferentes mecanismos de compreensão, adquirindo diferentes significados, de acordo com 

sua área de atuação. Assim, o meio de comunicação constitui, não apenas a forma 

comunicativa, mas o próprio conteúdo da comunicação. “O meio é a mensagem” 

(MCLUHAN, 1964). 

O autor sugere ainda que “o conteúdo de cada meio é outro meio” e que “o meio é 

sempre a tradução de alguma coisa anterior, sob forma, modo, ou intensidade novos”. Toma-

se como exemplo a energia elétrica (um meio) que, ao ser utilizada num anúncio luminoso, 

torna-se conteúdo traduzido pelo usuário como percepção/opinião de um conceito. Considera-

se o conteúdo de um meio como a mensagem, o significado que o meio porta. 

O meio passa a exercer mensagem própria e o usuário prefere não identificá-lo ou 

refletir a seu respeito para não ter consciência de sua existência e efeitos; atitude que 



demonstra claramente o perfil do homem moderno: linear, visual, mecânico, uniforme, 

unidimensional e em estado de angústia permanente. 

Transformações culturais ocorrem na sociedade contemporânea através dos diferentes 

tipos de signos que circulam pelos meios, tipos de mensagens e processos de comunicação 

que neles se incorporaram. As transformações, além de moldar o pensamento e a 

sensibilidade do indivíduo, propiciam o surgimento de novos ambientes socioculturais.   

 

O Poder Simbólico 

Os símbolos e seus significados podem ser trabalhados de forma a se tornarem 

instrumentos de integração social. Os agentes agem nas situações sociais concretas que fazem 

parte de um conjunto de relações sociais objetivas. 

Segundo BOURDIEU (2004), os diferentes campos (arte, política, ciência...) 

obedecem a um mesmo padrão, uma homologia estrutural, embora cada um tenha a sua 

especificidade própria. Na pós-história, deixa-se de lado o conceito de Classe e incorpora-se o 

conceito de Campo como “espaço definido por sua estruturação, segundo suas próprias leis de 

funcionamento e suas próprias relações de força – cada campo é relativamente autônomo, 

muito embora entre os diversos campos (econômico, educacional, político, cultural etc.) 

exista uma homologia estrutural”. 

Na dinâmica das relações socialmente distribuídas no interior dos campos, os 

indivíduos que atuam em cada campo (agentes participantes) agem de acordo com suas 

capacidades adequadas ao desempenho das funções e de acordo com as possibilidades 

existentes no interior desta estrutura objetiva: o habitus. O habitus funciona como uma força 

conservadora no interior da ordem social. 

Os conceitos de habitus e de campo são a base do processo de análise do campo da 

produção cultural que permeia entre as estruturas sociais e simbólicas. 

A partir do momento em que as significações contidas nos campos são impostas e 

estabelecidas como legítimas, através de mecanismos que envolvem os dominados sem que 

estes tenham consciência de seu consentimento, nasce o Poder Simbólico. “É esse poder 

invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que 

lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2004). 

O termo remete à construção de um modelo teórico capaz de explicar as distâncias, 

semelhanças e conflitos que caracterizam o campo cultural e seu complexo sistema (subjetivo 

e objetivo, dentro e fora, liberdade e necessidade). O produto do campo cultural é o capital 

cultural, que, segundo o autor, “diz respeito às formas de conhecimento cultural, 

competências ou disposições, um código internalizado, desigualmente distribuído e fiador dos 

ganhos de distinção”. 

Estes sistemas funcionam e são eficazes, pois têm suas próprias estruturas. O poder 

simbólico constrói a realidade e estabelece sua ordem. 

Na visão do autor, os agentes (indivíduos) são envolvidos nas relações de 

comunicação conceituadas como uma relação de poder determinada pelo poder material ou 

simbólico. Estes sistemas simbólicos agem como instrumentos estruturados e estruturantes de 

comunicação e conhecimento, assim como estabelecem a dominação de uma classe sobre a 

outra, a partir de formas de imposição da legitimação, domesticando os dominados. “O campo 

de produção simbólica é um microcosmos da luta simbólica entre as classes: ao servirem os 



seus interesses na luta interna do campo de produção (e só nesta medida), é que os produtores 

servem aos interesses dos grupos exteriores do campo de produção” (BOURDIEU, 2004). 

O poder passou de explícito a sutil, praticamente imperceptível, travestido de 

objetividade. O processo comunicacional que permeia os sistemas simbólicos – arte, língua, 

religião, etc – destina-se, não somente à sua reprodução, mas também à função política de 

construir consensos, legitimar e impor a hegemonia, ou seja, a manutenção do status quo 

social. 

O que é produzido no campo cultural é a estrutura das interações entre as classes e os 

grupos sociais e a cultura dominante. Os mecanismos de reprodução cultural, segundo 

BOURDIEU (2004), atuam de forma arbitrária conduzindo à falsa sensação de escolha do 

indivíduo incorporando, no agente, o capital simbólico (prestígio, reputação, fama), como se 

fosse algo natural. Os indivíduos que possuem o capital cultural são possuidores também do 

poder simbólico. 

Estes “microcosmos sociais” (BOURDIEU, 2005) têm suas particularidades pelo 

conjunto de temas, objetos, noções, recursos, habilidades e estratégias necessárias para a 

maior e melhor interação possível de seus agentes. As associações e/ou concorrência entre 

estes agentes podem ser verificadas no “campo” econômico, religioso, político, literário, etc. 

No campo cultural e artístico, ocorre um fenômeno interessante, a luta entre posições 

hegemônicas e heterodoxas, estabelecidas e vanguardistas. Neste jogo de forças, percebe-se a 

crítica de convenções e a recriação de estilos. No campo da música, caracterizado pela alta 

taxa de renovação de tendências estéticas e tecnológicas, das áreas performáticas e da 

produção audiovisual, estas características são ainda mais notórias. Figuras exemplares e 

personagens-guia, são continuamente criados para afirmar, entre tantos concorrentes, a 

validade e a relevância, as inclinações temáticas e as vinculações estéticas particulares de suas 

obras artísticas. 

Um dos maiores exemplos deste cenário musical é o ícone-pop Madonna, que alcança 

esta posição por sua distinção individual, originalidade, identificação e afirmação. A 

capacidade de inovação, definição de estilo/marca e da conquista e manutenção do controle 

criativo, são marcantes na trajetória da artista entendida como uma “série de posições 

sucessivamente ocupadas por um mesmo agente... num espaço que ele é ele próprio em devir 

e submetido a transformações incessantes” (BOURDIEU, 2005). 

Com os novos meios de comunicação e com a comunicação direta, Madonna tornou-se 

um exemplo de processo hipermidiático.  “Madonna desperta o interesse dos estudos culturais 

porque sua obra, sua popularidade e sua influência revelam importantes características da 

natureza e da função da moda e da identidade no mundo contemporâneo” (KELLNER, 2001). 

  

O ícone Madonna 

Madonna surgiu em um momento bastante fértil, com uma audiência ansiosa por 

estilo, meios e novidades. A artista transformou-se em um processo imagético, através do 

trabalho com base em sua imagem, atuação e experiência. Tornou-se um ídolo num ambiente 

midiático que inspira gerações a imitar seu estilo. 

Esta composição de imagem, aparência e estilo geraram sua identidade visual que, de 

acordo com KELLNER (2001), “nos levam a reflexões sobre o papel da imagem e da moda 



na construção de identidade, bem como o papel da música popular, dos astros e estrelas e da 

propaganda na cultura contemporânea”. 

Constitui-se um ícone, um símbolo cultural. Esta representatividade é tão forte que, 

em alguns aspectos, pode ser comparada a uma crença religiosa ou política. Age diretamente 

no estilo de vida, valores e emocional de sua audiência. Possui uma identidade impressionante 

e única que pode levar a um forte efeito cognitivo. Um ícone da cultura que cria admiração e 

respeito na mente das pessoas, bem como um profundo e poderoso simbolismo. 

Madonna é multimídia, gera o desejo de mudar atitudes e visual, como um produto de 

moda que sempre se renova de modo a gerar constantemente novas necessidades, comumente 

através de polêmicas e controvérsias mostradas em suas músicas, vídeos e performances, 

chocando o público com sua audácia e sensualidade. 

A artista confrontou conservadores num período em que a mulher lutava por direitos 

iguais, ditou moda através de atitudes e músicas provocantes. “Madonna sempre desbravou 

limites, usou a moda como estratégia para apresentar seu trabalho como arte séria e de 

transgressão, sempre criando novas e inovadoras obras de arte” (BENSTOCK & FERRISS, 

2002). 

Madonna é considerada uma self-made woman, uma artista que fabricou a si mesma de 

posse do controle criativo que destacou seus talentos naturais e aprendidos. A construção de 

sua imagem é fruto de habilidades e propósitos da artista e não imposta por terceiros. Através 

da dança, canto e interpretação, Madonna impõe-se através de seu carisma com relação a 

temas polêmicos como sexo, religião, racismo, violência, liberdade de expressão e 

relacionamentos. 

Seu corpo, assim como suas roupas e principalmente acessórios, são explorados de 

forma a exercer sua liberdade de transformação. Parte do desafio é desestruturar e reapropriar-

se do significado tradicional de objetos como meio de expressão. O crucifixo, comumente 

usado por Madonna, não tem a conotação de sua natureza essencialmente cristã, da mesma 

forma que seus sapatos de saltos altos não refletem a elegância e status social. Muito pelo 

contrário, estes objetos são utilizados como forma de manifestação de rebeldia. 

Saltos altos, meias-arrastão e crucifixos justapostos com couro preto e penteados 

exagerados foram adotados para chamar a atenção, de forma fetichista, para sua artificialidade 

e construção. Estas tendências foram rapidamente reapropriadas pelo capitalismo e indústria 

da moda criando-se, assim, a necessidade constante de transformação de seu estilo. “Em certo 

sentido, a moda é uma característica da modernidade, interpretada esta como uma era da 

história marcada pela perpétua inovação, pela destruição do velho e a criação do novo” 

(BERMAN, 1982 apud KELLNER, 2001). 

 

O corset de Madonna de Gaultier 

Um dos figurinos mais marcantes utilizado por Madonna é dos anos de 1990, quando 

o fetichismo era plenamente explorado como referência em suas músicas e performances. O 

fetichismo como tema é poderoso à medida  que é capaz de se relacionar com a fantasia 

(simbolismo), projetando uma relação social definida estabelecida entre os homens. 

O símbolo máximo deste período da carreira da artista pode ser considerado o corset 

de busto cônico, criado pelo estilista Jean Paul Gaultier. Nenhuma outra vestimenta, na 

história ocidental, obteve tamanho significado político, social, e sexual quanto o corset. 



Historicamente, o corset foi projetado para realçar as formas femininas em um tempo 

de rígidas regras sociais. De acordo com FERRERO-REGIS (2011), na era Vitoriana, o corset 

era utilizado como instrumento de disciplina e tortura, demonstrando a relação de poder 

desigual entre os sexos. 

Ironicamente, no mesmo período, o corset apresentava ainda uma conotação positiva 

quanto a objeto de status social, respeitabilidade, auto-disciplina, beleza e apelo erótico. Em 

ambos os cenários apresentados, há um ponto em comum: a disciplina do corpo em prol da 

submissão feminina. E, ironicamente, para afrontar o conceito da repressão à mulher, tão 

evidente na era Vitoriana, Madonna popularizou o corset como um símbolo do poder 

feminino. 

Assim, na década de 90, o corset ressurge como propagador do fetichismo, um desvio 

de comportamento e uma forma de expressão para muitas pessoas, em uma encomenda 

especial de Madonna para o estilista Jean Paul Gaultier. Este produziu uma proposta 

interessante para o figurino de Blonde Ambition Tour, turnê da artista, introduzindo a 

sensualidade e acessórios fetichistas, abusando dos “sutiãs em formado de cone no melhor 

estilo stripper e fazendo referência a uma mulher dominadora” (SEELING, 2000). 

 

 
Figura 1: Madonna e o corset Jean Paul Gaultier 

 

O objetivo da turnê foi diretamente materializado nos elementos do vestuário fetichista 

desenvolvidos por Gaultier: a imagem da mulher forte, poderosa e independente. Por trás dos 

clichês sexuais, existe a forte sensação de poder. 

O estilista francês é conhecido por apoiar causas feministas e de grupos homossexuais 

e este apoio fica claro em suas criações que procuram questionar a diferenciação do gênero na 

moda. Gaultier “busca trabalhar em prol da tolerância e da diversidade, desenvolvendo roupas 



que causem reflexão no espectador” (SEELING, 2000). Transmitir uma ideologia através das 

roupas, faz da moda um conceito de relação, de sociabilidade e de comunicação. 

No figurino desenvolvido especialmente para Madonna, Gaultier evocou algo mais 

agressivo e poderoso: os peitos em forma de cone, com o objetivo de atiçar a sociedade na 

reflexão entre a ligação do espartilho e a sujeição feminina. Através do corset, o estilista fez 

uma alusão à função reprodutora feminina, pois “permite marcar a cintura e realçar seios e 

ancas, que aludem à função reprodutora, incitando o homem ao ato gerador” (KNIBIEHLER, 

1991). 

O sucesso foi imediato. Amplamente divulgado pela mídia, a estética e os “n” estilos 

de Madonna foram do palco para as ruas e passarelas. Gaultier soube trabalhar o lado 

espetacular da moda, transformando a passarela em palco e o show em desfile. 

A sociedade contemporânea é marcada pela era das releituras, incentivando a fixação 

de conceitos já existentes, alimentando o sistema de consumo. Assim, através da criatividade 

unida aos negócios e o sucesso de seu design, o figurino transcendeu o mundo do show-

business e da moda. Fez com que o estilista reinventasse sua criação para variados segmentos 

de mercado diversificando o design para os mais diversos produtos. 

            
Figura 2: Perfume Jean Paul Gaultier e Garrafa Coca-Cola Light 

 

Além disso, com a ressurreição e popularização do corset pelas mãos de Gaultier, a 

vestimenta entrou para o guarda-roupa feminino, conferindo à peça o devido valor. Desta vez, 

não mais escondido, mas deixando-o acessível aos olhos de todos, com o diferencial que, 

atualmente, a mulher veste o corset por vontade própria e não mais por imposição. 

A contemporaneidade da peça é tão intensa que o corset renasce 22 anos após sua 

criação para mais uma turnê de Madonna, desta vez MDNA Tour. Na recriação de Gaultier, o 

estilista, de modo atrevido, abusa do design 3D, enfatizando a rigidez do corset com um efeito 

de “gaiola” e evidenciando, ainda mais, com o contraste de masculinidade e feminilidade, a 

origem da vestimenta. 

 



 
Figura 3: Madonna e a recriação de Gaultier 22 anos depois 

 

Como ressalta KELLNER (2001), a união entre Gaultier e a “máquina de contradições 

chamada Madonna”, além de revelar a estética pós-moderna, indica que a moda é um dos 

meios para a construção da identidade, hoje um “construto social”, mediada pelo capitalismo. 

 

“Antes de ser signo da desrazão vaidosa, a moda 

testemunha o poder dos homens para mudar e inventar 

sua maneira de aparecer; é uma das faces do 

artificialismo moderno, do empreendimento dos homens 

para se tornarem senhores de sua condição de 

existência” (LIPOVETSKY, 1989, p. 34). 

 

Madonna pode ser considerada a rainha da reinvenção. Através da liberdade estética 

presente em toda sua carreira, Madonna não busca mais o novo ou o espanto, mas propõe o 

estranhamento e o questionamento da linguagem e sua leitura, buscando alterar a percepção 

do público. A partir daí, surgem as tribos sociais, organizadas de acordo com a aceitação (ou 

não) do conjunto de códigos lançados no mercado cultural midiático. 

A música e a moda, neste sentido, são semelhantes à medida que a música comumente 

diz o que o indivíduo quer ouvir, enquanto que a moda o que deseja ver e vestir. Ambas as 

manifestações artísticas sensibilizam, constroem memórias, imaginários e identidades. 

Madonna, através de atitudes, passa a mensagem de que identidade é algo que todos podem e 

devem construir para si. 

“Contudo, ao construir a identidade praticamente em 

termos de moda e imagem, Madonna faz precisamente o 

jogo dos imperativos da moda e do consumo, que 

oferecem um ‘novo eu’ e uma solução para todos os 

problemas por meio da compra de produtos, serviços e 

regimes de moda e beleza” (KELLNER, 2001, p 373). 

 



A moda está presente no figurino dos ícones da música, que, por sua vez, inspiram e 

influenciam a criação dos estilistas. Seu estilo original, singular, ativo, criativo, ditador de 

tendências e constantemente renovado, constitui impressões a respeito de suas atitudes e 

aparência. A mídia é o meio detentor da tecnologia e do poder monetário e é essencial para 

difundir a imagem da artista como símbolo ao público e ao sistema, tornando-a um negócio 

lucrativo. 

 

 

Considerações Finais 

A partir da segunda metade do século XX, a imagem e os simbolismos, através da 

moda, ganharam uma dimensão social inédita com a entrada da era das massas. A mídia 

adquiriu um imenso poder de influência sobre os indivíduos e tomou uma dimensão essencial 

na identidade de homens e mulheres. 

A imagem, na sociedade contemporânea, perdeu sua definição e sua função em relação 

ao real do qual provém, e passa a ser modelada de outro modo. Assim, apesar de 

perturbadora, a sociedade contemporânea passa a valorizar a expressividade e a imagem. A 

moda e as novidades musicais passam a ser fortes formadoras de opinião, atitudes e 

comportamentos, e são capazes de traduzir e transmitir sentimentos e desejos. 

Neste sentido, Madonna destaca-se na indústria do entretenimento pelo poder de 

gestão de sua própria carreira e criação, mesmo em um contexto de produção coletiva, 

habilidade esta, fruto de sua trajetória pessoal, artística e pessoal. Ao criar sua imagem, 

Madonna uniu estratégia de performance, estratégia de transformação, de criação de 

tipologias e de parcerias. 

A artista aproveita-se da relação dinâmica entre objetos, tempo e mídias para construir 

e manter o sucesso. Está atenta às modificações tecnológicas, diferenciação dos tipos de 

público e às relações comerciais de elaboração e distribuição de seus discos e clipes como 

produtos de massa crescentemente consagrados. 

Madonna instituiu um sistema de estruturas cognitivas, disposições e gostos (habitus) 

que faz com que se compreenda e antecipe, mesmo que inconscientemente, as possibilidades 

de criação e de realização o que a coloca em vantagem na disputa por reconhecimento e 

consagração. Segue no processo de metamorfose em sua trajetória musical e performática. É 

um híbrido que se reinventa constantemente nas dimensões materiais, cognitivas, estéticas, 

sinestésicas, simbólicas e comportamentais. 

A artista cultiva uma estética do choque e do excesso que, aliada ao figurino e 

sexualidade, produz uma identidade transgressora. Esta transgressão possui elementos 

progressistas e volta-se contra tudo o que é dominante em termos de hierarquias sociais, sexo 

e moda. Seus figurinos memoráveis encarnam sua mensagem como no caso do corset cônico 

criado por Jean Paul Gaultier, garantindo seu lugar na história do pop. 

O corset, além de muito sexy, teve, em sua concepção, uma forma de expressão 

corporal. Historicamente opressivo, agora vem com a proposta de que seu uso é opcional 

pelas mulheres contemporâneas. Rompeu-se com seu uso tradicional como roupa de baixo e 

usado para atingir uma certa forma para, então, aparecer como peça principal e sexy do 

vestuário feminino. A inversão do conceito do corset é o que o transforma em símbolo do 

poder feminino e da liberdade sexual. 



A parceria entre Madonna e Gaultier remete a uma reflexão diferente de como ver a 

moda, o corpo e o gênero. Através dos elementos incorporados na releitura do famoso corset, 

utilizado de maneira subjetiva, exploraram tabus e preconceitos sociais, representaram a 

ambição feminina e o poder. 

Percebe-se que as influências e inspirações do campo da música ditam e reeditam, 

através de releituras, os estilos de moda. Estas artes necessitam uma da outra para criar o novo 

ou simplesmente evocar estilos do passado já consagrados para o sucesso no mercado.  

Enquanto a música transmite sua mensagem sonora, a moda sacramenta uma 

linguagem visual. No ambiente repleto de gêneros, códigos e símbolos, tanto a moda quanto a 

música se apropriam de elementos a fim de promover a reflexão, apresentar um conceito ou, 

ainda, expressar um comportamento social. 
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