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Ligado à discursividade e aos efeitos de convicção mobilizados no espaço de dizibilidades da 

moda e da doutrinação do mundo fashion, este trabalho tem como objetivo analisar a produção 

discursiva dos efeitos de afirmação de si que determinam o lugar de subjetivação do sujeito 

celebridade no espaço da moda. Trata-se de discutir, sob a ótica dos estudos discursivos de 

vinculação francesa, e fundamentados nos postulados foucaultianos acerca da verdade e da 

cultura e estética de si, os processos e estratégias que se constroem na ordem do dizer e do 

mostrar e que, por sua vez, imputam ao sujeito celebridade uma determinada ordem de 

afirmação de si. Para tanto, entende-se a celebridade como produto de uma vontade de verdade 

midiática, marcada e constituída a partir de determinadas conjunturas e condições de poder e de 

saber. Atrelado à proposta de se priorizar o batimento entre descrição e interpretação de objetos, 

sendo eles marcados pela visibilidade midiática que oportunizam, busca-se problematizar a 

produção da verdade na moda, observando, portanto, os espaços, quer seja de resistência, quer 

seja de alocação, ocupados pelo sujeito que se constrói e se afirma como convicto de sua 

subjetividade. Neste percurso, importa mobilizar as instâncias do dizer e a produção e alcance 

de seus efeitos, a partir das quais pode-se observar o condicionamento do discurso, assinalando 

o lugar político, de poder, de saber e, portanto, de produção de subjetividade ligado à moda. As 

análises se voltam para a arqueologia da imagem de si, interessando o trabalho de leitura 

discursiva de celebridades – como essas se mostram no escopo do vestir-se e do portar-se 

segundo os ditames da moda e de suas tendências – que se filiam ao mundo da música, da 

religião, do show business, do futebol e do entretenimento. As conclusões apontam para um 

movimento irregular do sujeito que ora resiste, ora segue uma determinada ordem do discurso 

fashion, mas que permanece constitutivamente atravessado por vontades de verdade e por 

efeitos de convicção de afirmação de si.  
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