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Resumo:  

Neste artigo buscou-se analisar o trabalho de figurino apresentado no filme de 
divulgação do perfume Chanel Nº5, veiculado em 2004 e dirigido por Baz 
Luhrmann, bem como identificar as estratégias visuais e discursivas que 
compõem a proposta narrativo-publicitária. 
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Resumé:  

 L’e article analyse le traveau dans la figuration de Mode presenté dans l’ecran 
de divulgation du parfum Chanel Nº5, véhiculé dans l’année 2004 sur la mis en 
scene de Baz Luhrmann, aussi bien que identifier les stratègies visuelles et 
discursives que fait partie de la propositon narrative – publicitaire. 

Mots clefs: Chanel Nº5, figuration de Mode, stratègies discursives 

                                                

 Depois de ser apresentada por seu perfumista a várias combinações 
aromáticas, ela escolheu a de número 5. Para não negar o seu ímpeto pela 
aparente simplicidade, decidiu por batizar a fragrância de Chanel nº5 – o 
perfume que se tornaria um ícone mundial da marca, o preferido de Marilyn 
Monroe, listado entre os primeiros perfumes sintéticos do mundo, tendo em sua 
fórmula aldeídos e um aroma que representaria a estilista que revolucionou o 
universo da moda.  

 Chanel marcou a moda mundial, tendo iniciado sua carreira em Paris 
nos anos 1910, identificou de forma perspicaz o espírito de seu tempo1. 

                                                        
1 As propostas de estéticas de Chanel – que incluíam o uso de peças masculinas 
remodeladas para as mulheres - coadunavam-se bem com algumas inovações da 
moda feminina dos anos 1920,  marcada pelo estilo “a la garçonne” , com cortes de 
cabelos curtos  à altura do queixo, peças retilíneas e soltas. Ao estilista Paul Poiret 



Observando os trajes dos homens, perguntou-se por que não oferecer às 
mulheres roupas que dessem a seus corpos o que a história começava a 
solicitar: liberdade. Os corpos femininos precisavam de roupas que lhes 
permitissem trabalhar, assim como de tecidos que pudessem facilitar o uso e a 
manutenção.  

Começando a fazer chapéus, convenceu a Jacques Doucet de sua 
eficiência e desse encontro – nada fortuito - nasceu uma parceria em que seus 
acessórios ornamentavam os corpos de importantes frequentadoras dos salões 
de estilistas famosos. Chanel não via limites para suas idéias: incomodando 
Jean Patou, conseguiu inclusive ter para si algumas de suas prestigiadas 
clientes. Relacionando-se com figuras importantes entre artistas, estilistas, 
políticos e mandatários obteve inserção em influentes circuitos sociais. Com a 
aceitação de seus chapéus, resolveu também criar roupas, inovando nas 
formas, nos tecidos e na abordagem feminina. No início de sua carreira, foi 
apontada como imoral por maridos que não conseguiam desprender-se e nem 
libertar suas esposas dos incômodos espartilhos e dos trajes que lhes 
restringiam os movimentos. A guerra, entretanto, fez por Chanel o que sua 
roupa vinha solicitando: mulheres assumiam funções masculinas, enquanto nos 
hospitais as baixas da guerra lembravam aos cidadãos de Paris que certos 
ornamentos e pudores não eram mais possíveis.  Simplicidade de formas 
quase sempre retilíneas, inspiradas em trajes masculinos, paleta restrita de 
cores neutras e com tecidos vindos de usos que não eram oriundos da moda, a 
estilista construiu uma estética que se tornou símbolo de uma moda clássica, 
quase atemporal, contrariando nesse aspecto as flutuações visuais que 
caracterizam o universo móvel dos visíveis.  

Seu gosto pela difusão de sua estética solicitava um namoro com o 
universo dos sintéticos, fosse nos tecidos, nos adereços ou nos perfumes. 
Chanel retirou das jóias a exclusividade, propondo o uso de réplicas que 
permitissem a um número cada vez maior de mulheres ornamentarem-se sem 
ter de se render a diamantes, ouro e pérolas legítimas. Com o universo das 
bijuterias, Chanel revigorava a simplicidade enganosa de suas roupas que 
emanavam um estilo que se tornaria mundialmente identificado.   

                                                                                                                                                                   
credita-se o mérito de, no decênio anterior, libertar as mulheres dos incômodos 
espartilhos. A influência do Charleston, do Foxtrot e do Jazz contribuiu, entre outros 
fatores, para que as mulheres dos anos 1920 experimentassem pela primeira vez na 
história da indumentária ocidental algo somente vivido pelas mulheres da pré-história: 
utilizar peças que revelassem suas pernas até a altura dos joelhos. A silhueta 
obedecia a uma estética de simplificação com elementos curtos e tubulares, 
endossando a visualidade geométrica da Art Dèco. Os traços de androgenia do 
período refletiam também um certo grau de emancipação experimentado pelas 
mulheres  dos “Anos Loucos”. 

 



Seguindo-se a Paul Poiret, Chanel foi um dos primeiros nomes da moda 
a lançar um perfume que acompanhava sua marca e para tanto optou pela 
profusão propiciada pelos artifícios. Alguns aromas eram caros e raros para 
serem obtidos. Em 1921, Ernest Beaux propôs a ela a elaboração de um 
perfume composto por aldeído que permitia a reprodução de terminada 
fragrância a partir de sua reprodução sintética. Nascia assim o Chanel Nº5.  

A controversa história da estilista recebeu inúmeras biografias, mas não 
são poucos os pesquisadores que identificaram em sua trajetória vergonhosas 
condutas colaboracionistas com o 3º Reich – os filmes sobre a biografia de 
Chanel parecem realizar boas doses de assepsia em sua trajetória nem 
sempre louvável.  

  A grife Chanel hoje tem como representante Karl Lagerfeld que 
responde pela marca desde 1983 como estilista e diretor criativo. Em 2004, a 
grife apresentou um filme publicitário de divulgação do perfume Chanel Nº 5 e 
convidou para protagonizar o vídeo Nicole Kidman e o brasileiro Rodrigo 
Santoro.  O orçamento do filme chegou a 20 milhões de dólares, sendo 
apontado como uma das mais caras produções publicitárias contemporâneas. 
O filme foi dirigido por Baz Luhrmann, o mesmo do renomado Moulin Rouge. 
As roupas foram realizadas por Karl Lagerfeld. Catherin Martin foi a figurinista 
responsável e é uma colecionadora de prêmios nessa área entre eles por seu 
trabalho em  Austrália e em A duquesa.  

A escolha do elenco para o filme já revela o intento da narrativa que 
envolveria uma mulher muito famosa e seu encontro com um homem anônimo 
e envolvente. O affaire emanaria a simplicidade clássica de um encontro entre 
apaixonados muito distantes em seus papéis sociais. Nicole Kidman já 
encarnava para o espectador a representação de diva hollywoodiana e Rodrigo 
Santoro, por sua vez, responderia bem pelo papel de anônimo na trama, pois 
começava a se fazer conhecido entre figuras importantes do cinema 
americano. A identificação prévia do público com relação aos atores já rendia à 
trama a antecipação das “mitologias” que seriam apresentadas no enredo 
romântico.  

O filme inicia-se com o personagem masculino sentado, no alto de um 
prédio, no interior de um letreiro da marca Chanel, com um livro aberto na mão, 
dizendo: “Quando acordei dentro deste sonho, eu devo ter sido a única pessoa 
no mundo que não sabia quem ela era”. Essas falas iniciais já funcionam como 
índices da narrativa, ou seja, trata-se de uma mulher muito famosa que viverá  
com o personagem uma história semelhante a uma fantasia. A paisagem ao 
fundo é marcada pela atmosfera urbana com grandes holofotes que giram em 
torno de um edifício em segundo plano, no primeiro, destaca-se em outro 
prédio um  letreiro  dourado com as iniciais da logomarca Chanel.  



O homem representado por Rodrigo Santoro veste-se de forma 
despojada: calça escura, acompanhada por uma camisa social branca com 
gola e botões abertos, revelando uma camiseta também branca de malha por 
baixo. Esses elementos do traje conferem a ele uma atmosfera de leveza, 
liberdade e discrição, adaptando-se bem ao perfil intelectual do personagem 
que também manipula seus óculos de leitura. Seus cabelos aparecem lisos e 
soltos com a barba por fazer, denotando naturalidade e despreocupação.  A 
estética do personagem masculino destaca, por contraste, a delicadeza e a 
sofisticação visual da imagem clássica da mulher representada por Nicole 
Kidman.  

Os óculos de leitura frequentemente acompanham o narrador-
protagonista, antecipando, inclusive certas ações. O gesto de retirar os óculos 
de leitura – símbolo de intelectulaidade e introspecção – compõe o início da 
narrativa. Ironicamente, pode-se observar que no mundo prosaico a retirada 
dos óculos coincide com a pausa no pensamento, na fala e na leitura, ou seja, 
ver menos para imergir mais.  É na retirada dos óculos que o personagem 
realiza a afirmativa dicotômica “Quando acordei dentro deste sonho...”. Nesse 
sentido, os óculos retirados funcionam como convite à entrada no onírico que 
permeará a narrativa. O livro aberto na mão do personagem e sua postura 
contemplativa também compõem o plano da construção fantasiosa.  

Enquanto ele descreve a mulher e destaca sua vida pública, há um close 
nos olhos da personagem que surge com uma fisionomia angustiada, 
sugerindo a necessidade de fuga do suposto assédio com o qual ela convive. 
Ao descer subitamente do carro em que estava, num gesto de fuga, ela 
perturba o trânsito e se vê impelida a entrar em um táxi que encontra a sua 
frente. Nele estava como passageiro o personagem masculino, usando calça, 
camisa branca de gola, casaco de couro marrom e os indefectíveis óculos com 
o cabelo solto e a barba por fazer.  

A personagem, por sua vez, apresenta-se suntuosa e fina, com uma 
clássica sandália de salto alto, um vestido róseo esvoaçante com uma longa 
cauda, a cintura marcada, as costas destacadas e uma leve e longa echarpe 
que compõe a peça. Seus cabelos estão soltos, estabelecendo com a roupa, 
muito luxuosa e bem construída, uma dinâmica visual interessante, marcada 
pelo movimento do vestido, da echarpe, das mechas e de seu corpo, todos 
registrados em câmera lenta. É importante frisar o enquadramento visual da 
personagem nos trajes de gala da marca, reiterando o luxo que caracteriza a 
grife, sem que se perca na imagem da peça movimentada e pouco armada as 
misturas e a leveza de uma  estética contemporânea. 

O close nos olhos da personagem parece introduzir na cena seu mundo 
interior e sua angústia em contraste com a visão do ambiente externo no qual é 



uma figura pública, frequentemente procurada por fotógrafos e jornalistas, 
sendo anunciada no início da trama como desaparecida.  

Após brevemente apresentá-la ao espectador, o personagem afirma 
que, depois de conhecê-la, seu mundo nunca mais seria o mesmo, reafirmando 
a especialidade daquela mulher. Quando se encontram no táxi o registro é 
clássico: olham-se boquiabertos e em câmera lenta. As tomadas do filme, sua 
estrutura, narrativa e figurino situam-no como um roteiro bastante 
convencional, com uso reiterado de clichês visuais e ideológicos – estratégia 
comunicativa frequente em filmes publicitários em que se precisa sugerir muito, 
em pouco tempo, e para muitas pessoas.  

Quando entram no táxi, o homem olha para trás, percebendo as luzes 
dos flashes das máquinas fotográficas, realidade da qual a protagonista parecia 
desejar despedir-se. Nesse momento ela se dirige ao chofer, dizendo: “Drive” – 
o que funciona como a indicação imperativa do seu próprio desejo de fuga. 

Enquanto se encontram, nas brincadeiras românticas, a mulher simula 
ser uma dançarina, utilizando nesse momento símbolos típicos da marca 
Chanel: um terninho de corte masculino, branco e preto, com direito à gravata, 
combinado a um curto short preto com modelagem retilínea. Nesse momento 
da trama, é possível se visualizar a  trajetória da própria grife, em que 
elementos de masculinidade, de estilos clássicos da alfaiataria Chanel, ganham 
ares de leveza contemporânea propiciados pelo cabelo desalinhado da 
personagem, sua postura livre, seu short curto e sua roupa entreaberta. Para 
combinar, por contraste, com o visual da protagonista, o narrador veste-se com 
uma camiseta branca – no estilo James Dean – sugerindo a sensualidade e o 
despojamento  desse homem que tanto se distancia do universo da 
personagem. Nesse encontro romântico, ele dirige-se à mulher, perguntando-
lhe quem ela era, e a protagonista, ironicamente, responde-lhe: “I´m  a dancer”. 
Ou seja, naquele momento, ela teria o direito compactuado de inventar-se e 
seu traje – terninho e short – revelam bem isso. Essa combinação de 
elementos clássicos e despojados (terno, gravata e short) reforça a idéia de 
uma comedida renovação da grife reiterada no filme.  

O rapaz, por sua vez, afirma na trama que não se importava em saber 
quem seria ela factualmente, pois sabia muito bem quem ela era para ele, 
reiterando assim a singularidade da mulher e sua plena aceitação por esse 
homem que se dispunha a render-se a seu mistério e a suas escolhas 
identitárias. Esse diálogo coaduna-se com a proposta publicitária implícita: 
“Seja você mesmo, vestindo ícones Chanel”.  

Ao refletir sobre a sua fuga, em conversa com seu suposto agente, a 
protagonista afirma que não se preocupa com o amanhã. E nesse momento ela 
ainda está trajando seu desalinhado terninho preto e branco. No final da trama, 
a mulher opta por retornar às suas atividades de figura pública, incentivada 



pela fala de seu próprio amante: “It´s the right thing to do ”. Essa parcial 
rebeldia, combinada a uma postura de aderência comportamental e estética, 
representa bem o universo Chanel, marcado por subversões visuais que se 
tornariam ícones de um vestir clássico. 

Após o casal se separar, o homem afirma que jamais iria esquecê-la. 
Suas frases finais são: “Her kisses... her smiles.... her perfume”. O texto está 
em sintonia com o novo visual da personagem que, ao subir no clássico tapete 
vermelho, rodeada por fotógrafos, surge com um traje de gala típico e 
impecável, bem ao estilo Karl Lagerfeld: um longo preto, acinturado, com as 
costas de fora em V, destacando-se um colar de diamantes que, pendente, traz 
o símbolo do perfume Chanel nº5.  A base final do vestido estreito e tubular 
expande-se nitidamente para os lados, conferindo à imagem longilínea da 
personagem semelhanças com o formato de pedestais e troféus, signos de 
elevação e sucesso.  

 Em nenhum momento da trama, exceto na frase final, o perfume é 
mencionado, mas a mensagem fílmica é muito clara, ela anuncia o poder 
sedutor das investidas sinestésicas. Na frase “Her kisses, her smile, her 
perfume...”, textura, gosto, aparência e cheiro são instrumentos sutis, mas 
indispensáveis para configurar o rastro indicial da “ mulher estrela”.  

Interessante notar a escolha perspicaz da figurinista quando optou por 
materilizar a imaterialidade do perfume, indicando-o, sutilmente, no acessório 
recôndito de diamantes nas costas. O fato de o símbolo do perfume surgir no 
“verso” da personagem, brilhando entre diamantes não é fortuito, pois reitera a 
informação persuasiva de que detalhes recônditos fazem a diferença, na 
medida em que funcionam como índices “inesquecíveis” da persona, 
constituindo-se o que se pode chamar de estilo. 

 No filme, a combinação de uma personalidade forte, discretamente 
subversiva e clássica, apresentada como diva sedutora, compõe o convite da 
trama: cheirar a Chanel n5 implica partilhar a idéia de ser uma mulher especial, 
misteriosa, luxuosa, inesquecível e aceita.  

Dentro do vestido longo preto - a inicial figura fugidia e um tanto 
despenteada que trajava um delicado vestido róseo esvoaçante e etéreo – 
segue confiante as escadarias do tapete vermelho, plena e segura, tão formal e 
bem resoluta como seus cabelos, agora organizados em um tradicional coque 
e tão precisos quanto o corte simplificado e sensual de sua roupa. Nessa cena, 
ao fundo, executa-se o clássico “Clair de Lune” de Debussy. 

Enquanto o homem se dispõe a recordá-la nas notas de seus índices, no 
cheiro de seu perfume, ela se volta para trás sorrindo e  olhando firmemente 
para o prédio em que ele está.  Nesse momento, a trama novamente reitera a 



força dos pactos imateriais, enquanto encerra-se o texto com a frase: “her 
perfume...” 

Na configuração do filme Chanel n5, as roupas foram importantes  
dispositivos de construção da narrativa, assumindo a função tanto de traduzir 
os marcos visuais da grife – que hoje combina o subversivo da alfaiataria, ao 
clássico e às notas contemporâneas – como de estabelecer e clarificar os 
diferentes universos em que se encontravam os amantes. 

A composição dos trajes nos filmes costuma ser percebida pelo 
espectador apenas no nível da fruição, quando, no entanto, será muitas vezes 
o figurino que trará às narrativas aquelas informações sem as quais as histórias 
não acontecem. As roupas e os acessórios, além de tecer e definir a 
visualidade dos personagens, podem ainda retirar dos roteiros a excessiva 
tagarelice, permitindo às formas dialogarem com o público. 

A narrativa desse pequeno e caro filme publicitário surge como ingênua 
e banal se o olhar sobre ela for incauto, enganado pela sua superfície de um 
simples romance clichê. Afinal, em se tratando do universo de Chanel e de sua 
trajetória publicitária ao longo de tantas décadas, pode-se afirmar que não há 
ponto sem nó - como nos diz Barthes: não há linguagem inocente. Daí a 
importância de se investigar a cozinha dos sentidos, ainda que nos 
aproximemos apenas de seus arredores, de seus aromas. E nessa coragem – 
é preciso tê-la para se perscrutar a redundância do icônico – não se pode 
perder de vista o olhar armado sobre os textos e discursos que as marcas 
cotidianamente escrevem. Elas trabalham numa área capciosa do sentido, 
marcada pelo uso de uma linguagem que finge esquecer-se.   

Neste filme do perfume Chanel n5, pode-se identificar pela orquestração 
das falas, das sequências e do figurino gestos enunciativos da marca Chanel.  
Caberá, entretanto, ao leitor indagar-se se a similitude proposta pela marca é 
realmente interessante, construtora de novos mundos ou marcada por uma 
esclerose policialesca e reincidente. Nesse sentido, a investigação discursiva 
funciona como fomento a uma desconfiança que se opera, não mais no nível 
de uma inconsciente investida em retóricas dispersas, mas antes de tudo, na 
identificação mais precisa de falares que não deixam de enunciar pactos e 
legitimá-los. Quando se consegue identificar os princípios desencadeadores de 
uma retórica, pode-se também, com mais propriedade, aferi-la, legitimá-la ou 
dela despedir-se. 

 

 

 

 



 

 


