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Glamour  
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Resumo 
 
Nesta pesquisa pretendemos mostrar nossa coleta e reflexões sobre os 
anglicismos adotados em seis meses de exemplares da revista brasileira 
Glamour. Sobre o uso desses empréstimos lexicais em seções de moda da 
referida publicação, podemos afirmar que se tenta representar sofisticação aos 
e identificação com outras culturas. 
  
Palavras-chave: moda; léxico; empréstimos lexicais; anglicismos; Lexicologia.  
 
ABSTRACT 
 
The present research aim to show our reflections on the Anglicisms adopted in six months of 
the Brazilian magazine Glamour. About the use of lexical borrowings in fashion sections of that 
magazine, we can say in advance that it seems to represent sophistication and identification 
with others cultures.  
 
Keywords: fashion; lexicon; lexical borrowings; anglicisms; Lexicology. 

 
Introdução 
 

Neste trabalho propomo-nos a investigar o léxico sobre a moda presente 

em revistas femininas, extremamente receptivo aos neologismos, ou seja, a 

novas criações lexicais e, em especial, aos empréstimos de origem inglesa. 

Para realizá-lo, levantamos unidades lexicais e sintagmas em língua inglesa 

encontrados na publicação brasileira Glamour. 

A moda, para Muzzarelli, Riello e Brandi (2010, p. 1) faz parte um 

processo que se articula no tempo, composto pelas diversas “modas” que se 

sucedem. Ela mostra, comunica o próprio ser e aquilo que se pensa do mundo. 

Para Barthes (2006, p. 19), “(...) o modo de vestir vive em estreita simbiose 

com o seu ambiente histórico, muito mais do que a língua; episódios históricos 

violentos (guerras, êxodos, revoluções) podem romper rapidamente um 

                                                
1Vivian Orsi tem pós-doutorado pela UNITO (Università degli Studi di Torino, Itália) e é Professor Assistente Doutor no 
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – IBILCE, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Depto. de Letras 
Modernas, câmpus de São José do Rio Preto, SP, Brasil. Atua nas áreas de Lexicologia, Lexicografia e Moda. 
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sistema; mas também, ao contrário da língua, a reconstituição do sistema é 

muito mais rápida”.2 O estudo da moda se desenvolve, assim, na busca da 

interdisciplinaridade com a história, com a arte, a literatura, a economia, a 

antropologia, a sociologia e a linguística. Todas essas áreas se ocupam da 

moda sob diferentes prismas metodológicos e temáticos. E é à relação entre a 

moda e a linguística, com ênfase no âmbito lexical, que voltamos nosso olhar 

neste artigo. 
 

A moda e o léxico 
 

A moda é, então, reflexo da contínua mudança da época em que se 

insere e a roupa é usada como instrumento social para afirmar o status 

econômico e o próprio papel na sociedade. Por este motivo consideramos que 

a moda é uma forma de comunicação. Ademais, a isso se acrescenta também 

o exame de seu léxico, marcado por movimentos de expansão, atualização e 

modificação, com fundamento nos processos disponibilizados na língua 

comum. Em consequência, criados seus alicerces, ela estabeleceu-se como 

um veículo de organização social e um sistema de comunicação, assim como o 

léxico a que pertence.  

Nesta senda, refletimos primeiramente sobre a ciência maior em que se 

enquadra nossa pesquisa: a Lexicologia. Segundo Casadei (2010, p. 118), é o 

setor da Linguística que se ocupa do estudo geral do léxico, vale dizer, da 

forma, da história, do significado e do uso de lexemas que formam o sistema 

lexical de uma língua. Dada a sua completude, o léxico é o elemento capaz de 

traduzir, dentro das línguas, as relações de ordem econômica, social e política 

que existem entre as diversas classes sociais. Ou seja, o léxico de um idioma 

não se amplia somente por meio do acervo já existente: os contatos entre as 

comunidades linguísticas se refletem em novas criações lexicais, os chamados 

neologismos, que resvalam no desenvolvimento do conjunto lexical de uma 

língua.  

Neologismo é uma nova unidade introduzida num idioma. Dentre eles 

encontram-se os processos de adoção ou empréstimo, estimulados pelo 

                                                
2“(...) il costume vive in stretta simbiosi con il suo ambiente storico, molto più della lingua; episodi storici violenti (guerre, 
esodi, rivoluzioni) possono rompere rapidamente un sistema; ma anche, diversamente dalla lingua, la ricostituzione del 
sistema è molto più veloce” (BARTHES, 2006, p. 19).   
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convívio com outras nações e línguas, que leva à adoção de novas unidades 

que podem ser incorporadas ao uso geral, firmando seu espaço no sistema 

lexical da língua que as recebe. A isso dá-se o nome específico de 

estrangeirismo: a adoção, na língua de uma comunidade, de elementos 

provindos de outras línguas. Em relação ao léxico da moda, vemos que é muito 

dinâmico e apela comumente ao uso de estrangeirismos, em especial ao inglês 

(anglicismo), sendo este nosso objeto.  
 

Os anglicismos 
 

A difusão dos anglicismos no português pode ser resumida ao fato de 

que o inglês é considerado a língua das pessoas de sucesso, fácil e de maior 

eficácia que a língua portuguesa. Independente de como são pronunciadas, 

são unidades que mantêm na grafia a forma originária, como vemos em ankle 

boots e t-shirt. 

Para Fanfani (2002, p. 219), o inglês é cada vez mais adotado como um 

tipo de esperanto mundial, adaptando-se muito bem à função de simplificação 

para favorecer a máxima comunicação. A recorrência ao inglês não é mais algo 

exclusivo de uma elite e abrange faixas de população muito diversas. E foi com 

base nessas considerações que resolvemos investigar a presença de palavras 

e expressões em inglês na publicação feminina brasileira Glamour. 

Concernente à revista, os anglicismos têm se tornado habituais naquelas 

femininas e de moda para produzir algum efeito naquele que lê. O 

estrangeirismo transmitiria maior expressividade, chamando a atenção do 

leitor. No caso da moda, as peças de roupa, por exemplo, nomeadas por itens 

ingleses parecer ser investidas de importância e de prestígio. 
 

O léxico da moda 
 

Uma das estratégias linguísticas usadas para tornar atraente o texto de 

moda consiste, de fato, dentre os tipos de empréstimos possíveis, no uso de 

anglicismos, como acenado anteriormente. A intenção é de conferir fascínio 

aos serviços de moda.  

O periódico feminino que usamos como fonte do nosso córpus foi a 

publicação impressa brasileira Glamour, do período entre novembro de 2014 e 
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abril de 2015. Esta é uma revista feminina mensal popular, da editora Globo 

Condé Nast, não especializada, de preço pouco elevado, além de estar 

disponibilizada também em versão integral online. É dirigida a um público de 

leitoras e leitores jovens, em geral solteiros, de cultura médio-alta e que 

estudam, trabalham ou estão começando a carreira. É uma publicação que 

procura, além de esclarecer os leitores em áreas como comportamento, beleza, 

cultura e lifestyle, antecipar a moda, predizer e guiar os leitores e consumidores 

dentre as diversas tendências.3 

Dessa feita, para levantar os anglicismos presentes na mencionada 

revista, fizemos a extração manual de trechos que continham elementos 

lexicais e sintagmas em inglês, presentes em matérias, notas e reportagens 

sobre moda. A seguir, depois de feita a recolha, consultamos os dicionários 

monolíngues online em português Aulete (http://www.aulete.com.br/) e 

Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php) para 

verificar se as unidades do córpus estavam ou não dicionarizadas, marcando 

aquelas presentes com o sombreamento cinza e aquelas não encontradas nos 

dicionários sem nenhuma cor de sombreamento. Para os itens registrados com 

a mesma significação indicada pela revista, não houve explanação. Já para 

aqueles que divergiam quanto ao sentido usado na revista e aquele registrado 

nos dicionário, oferecemos uma breve consideração. Para consultas em língua 

inglesa, recorremos ao Longman Dictionary (http://www.ldoceonline.com). Com 

base em tais critérios, chegamos a um número total de 121 elementos em 

língua inglesa. Todavia, 12 das unidades recolhidas já constavam, com 

acepções diversas ou com apenas uma parte da expressão, nos dicionários 

consultados. Os itens repetidos foram reduzidos a um único aparecimento 

dentro do córpus. Houve uso de uma média de 20 itens e sintagmas por 

edição.  
ITENS/SINTAGMA 

EXTRAÍDOS CONTEXTO-EXEMPLO DICIONÁRIO 
AULETE 

DICIONÁRIO 
MICHAELIS 

1. look “Quer um look boho chic que é o quente do 
street style?” (p. 60, n. 37) - - 

2. street style “Quer um look boho chic que é o quente do 
street style?” (p. 60, n. 37) - - 

3. bold 
“Então você vai precisar de: óculos redondos, 
lenço bold, tamancos poderosos (...)” (p. 60, n. 
37) 

- - 

                                                
3Ressaltamos que reflexões semânticas estão presentes em nossas considerações sobre os anglicismos, mas não foi 
o escopo deste trabalho oferecer um estudo sobre a sua semântica lexical, assim como não intencionamos fazer 
exames sobre sua fonologia, morfologia, sintaxe ou qualquer outro componente gramatical.   
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4. please “O foco continua nos olhos (coloridos, please!)” 
(p. 61, n. 37) - - 

5. flatforms “As flatforms – sandálias com plataforma alta e 
perfume oriental” (p. 66, n. 37) - - 

6. last season “Ai, amiga, as rasteirinhas são tão last season!” 
(p. 66, n. 37) - - 

7. but “But first, franja!” (p. 70, n. 37) - - 
8. first “But first, franja!” (p. 70, n. 37) - - 

9. must “As ruas gringas ensinam: o rosa-blush é must 
em looks totais” (p. 72, n. 37) - - 

10. folk “(...) as botinas com pegada folk são puro amor 
(...)” (p. 76, n. 37) - - 

11. shape “Shape setentinha com pegada boyfriend” (p. 86, 
n. 37) 

sim, com a 
acepção diversa, 
indicando formato 

de skate ou 
prancha. 

não 

12. boyfriend “Shape setentinha com pegada boyfriend” (p. 
86, n. 37) - - 

13. cover star “(...) um adjetivo que descreva melhor nossa 
cover star” (p. 118, n. 37) 

parcial, há o 
registro de cover 
indicando pessoa 
ou grupo que se 

apresenta 
profissionalmente 

imitando um 
artista 

parcial, há o 
registro de cover 
indicando pessoa 
ou grupo que se 

apresenta 
profissionalmente 

imitando um 
artista 

14. Do’s and don’ts “(...) desmistificar os do’s and don’ts do armário 
plus size” (p. 144, n. 37) - - 

15. Plus size “(...) desmistificar os do’s an don’ts do armário 
plus size” (p. 144, n. 37) - - 

16. girlie “Militar, só que girlie” (p. 146, n. 37) - - 

17. nonchalance “Ah, a nonchalance das parisienses” (p. 164, n. 
37) - - 

18. easy “É precioso, mas easy. Perfeito pra boas-moças 
fashionistas” (p. 67, n. 36) - - 

19. boho “(…) deuso este modelo boho da Ateen aí ao 
lado” (p. 69, n. 36) - - 

20. very chic “(…) calças e bolsas franjadas […] de camurça 
pra ser very chic na estação”. (p. 69, n. 36)   

21. oversized Sobre um moletom: “Ele é oversized e tem 
texturas preciosas”. (p. 74, n. 36) - - 

22. army “(…) a tendênia army” (p. 76, n. 36) - - 
23. celeb Título de uma seção - - 

24. maxiboots “(…) as maxiboots são impactantes” (p. 130, n. 
36) - - 

25. mood “Franjas: elas deixam o mood western no 
passado” (p. 131, n. 36) - - 

26. calça carrot Título de seção - - 

27. bottom “Grifes-desejo fizeram suas versões do bottom 
em formato ‘Y’” (p. 132, n. 36) 

sim, há o registro 
com acepção 

diversa, indicando 
espécie de botão 
referente a evento 
ou produto, que se 
usa preso à roupa 

por alfinete. 

não 

28. boyish “Com corte sequinho e clima boyish” (p. 133, . 
36) - - 

29. trends “Eis as trends que acabam de chegar às 
prateleiras” (p. 134, n 36) - - 

30. fast-fashion “A bola da vez é uma parceria linda com a fast-
fashion Riachuelo” (p. 142, n. 36) - - 

31. underwear “(...) duas coleções by Lala – uma de roupas + 
acessórios, outra de underwear” ” (p. 142, n. 36) - - 

32. mood boyish “Combine com peças de alfaiataria para acentuar 
ainda mais o mood boyish” (p. 144, n. 36) - - 

33. globetrotter “A globetrotter Kelly Piquet posa pra gente” (p. 
146, n. 36) sim não 

34. over the knee “Bota over the knee, chapelão e bolsa de franjas 
são itens obrigatórios” (p. 152, n. 36) - - 

35. low “O tênis garante um providencial low no look 
high” (p. 154, n. 36) - - 

36. high “O tênis garante um providencial low no look 
high” (p. 154, n. 36) - - 

37. prints “Misture prints gráficos and geométricos para 
criar um visual modernoso” (p. 157, n. 36) - - 
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38. and “Misture prints gráficos and geométricos para 
criar um visual modernoso” (p. 157, n. 36) - - 

39. animal print “Animal print agora conta com contornos 
esportivos” (p. 158, n. 36) - - 

40. sporty “(...) vestidos de perfume sporty” (p. 158, n. 36) - - 
41. glossy “(…) peças de efeito glossy” (p. 160, n. 36) - - 

42. by the way “(…) a nossa capa do mês passado (diiiva, by 
the way)” (p. 27, n. 35) - - 

43. for sure “(…) repetiria a produção, for sure!” (p. 27, n. 35) - - 
44. revival “Alô, revival 70’s!” (p. 30, n. 35) - - 
45. handmade “Viva o handmade!” (p. 30, n. 35) - - 

46. minimal “Meio minimal, meio retro, meio rocker” (p. 34, n. 
35) - - 

47. beachwear “(…) aproveite pra ir à praia com beachwear 
flúor”  p. 81, n. 35) - - 

48. so basic “(…) caia na folia com looks sooo basic” ( p. 81, 
n. 35) - - 

49. upgrade fashion 
“O jeito mais aqui-agora de dar um upgrade 
fashion imediato à peça mais basiquete do 
closet”  p. 90, n. 35) 

- - 

50. fun “(...) t-shirts com mensagens fun”  p. 90, n. 35) - - 

51. hi-lo “As franjas o o couro da saia enobrecem o look. 
Isso é hi-lo, Brasil” (p. 90, n. 35) - - 

52. t-shirt “(...) t-shirts com mensagens fun” (p. 90, n. 35) - - 

53. styling “t-shirt protagonista + styling divertido = seu 
look, nota 10” (p. 92, n. 35) - - 

54. bombshell “Desejou o visual bomshell” (p. 103, n. 35) - - 

55. beach separates “Maiôs de cores flúor e beach separates fazem 
a mágica” (p. 103, n. 35) - - 

56. party girl Título de seção - - 
57. beach babe Título de seção - - 

58. it-girl “Todas são fortes candidatas a virar ‘a’ it-girls de 
2015” (p. 33, n. 34) 

sim, há o registro 
de it indicando 
magnetismo 

pessoal; algo que 
fascina, que atrai; 
charme; encanto; 

fascínio 

não 

59. navajo beach Título de seção - - 

60. long bob hair “Ela super cultiva long bob hair baguncadinho” 
(p. 36, n. 34) - - 

61. midi “saia mídi” (p. 36, n. 34) sim sim 

62. maxiblazer “O maxiblazer color é ‘a’ cobertura do verão” (p. 
36, n. 34) - - 

63. hello “Hello janeiro, seu lindo” (p. 69, n. 34) - - 
64. navy “kit navy” (p. 71, n. 34) - - 
65. maxibags “maxibags de praia” (p. 75, n. 34) - - 
66. sporty-orange Título de seção (p. 77, n. 34) - - 
67. The new black Título de seção (p. 77, n. 34) - - 

68. separates “15 separates pra descombinar à vontade” (p. 
79, n. 34) - - 

69. beach mix Título de seção (p. 114, n. 34) - - 
70. fresh Título de seção (p. 114, n. 34) - - 

71. creeper “Até o creeper ficou mais bonito, vai?” (p. 63, n. 
33) - - 

72. rockabilly 
“Do rockabilly ao new wave, a estrela é “o” elo 
entre os movimentos musicais e o mundo 
fashion” (p. 63, n. 33) 

- - 

73. new wave 
“Do rockabilly ao new wave, a estrela é “o” elo 
entre os movimentos musicais e o mundo 
fashion” (p. 63, n. 33) 

sim não 

74. spikes “Aposente os spikes, por obséquio” (p. 65, n. 33) - - 

75. mix “Olha que bacana o mix de prints com a mesma 
paleta” (p. 74, n. 33) - - 

76. shoeholic “Ela é shoeholic assumida” (p. 74, n. 33) - - 
77. -statement “a partir de um sapato-statement” (p. 74, n. 33) - - 

78. clash “Aqui um sapato preto pra equilibrar o clash de 
estampas da roupa” (p. 74, n. 33) - - 

79. flat “Flat à noite de repente é tão cool” (p. 135, n. 33) - - 

80. cool “Mais cool ainda é dar um twist masculino a 
looks femininos” (p. 135, n. 33) - - 

81. twist “Mais cool ainda é dar um twist masculino a 
looks femininos” (p. 135, n. 33) 

sim, mas apenas 
com a acepção de 

ritmo 

sim, mas apenas 
com a acepção de 

ritmo 
82. all over “Brilho all over: ei, é ok” (p. 136, n. 33) - - 
83. ladylike “A tiara excêntrica anima o ladylike” (p. 138, n. - - 
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33) 
84. color block/blocking Título de seção (p. 139, n. 33) - - 
85. all denin Título de seção (p. 139, n. 33) - - 
86. print queen Título de seção (p. 139, n. 33) - - 

87. mix and match “para um mix and match inspirado em Solange 
Knowles” (p. 139, n. 33) - - 

88. easy chic “Truque easy chic: alças aparentes deixam a 
roupa supercharmosa” (p. 141, n. 33) - - 

89. destroyed “jeans destroyed” (p. 155, n. 33) - - 
90. ankle boots “vestido + ankle boots” (p. 154, n. 33) - - 

91. top cropped “Evolução do top cropped, a peça é a cereja do 
bolo do  ladylike way of life” (p. 86, n. 32) - - 

92. ladylike way of life “Evolução do top cropped, a peça é a cereja do 
bolo do  ladylike way of life” (p. 86, n. 32) - - 

93. dress code “(...) o dress code do verão pede (na verdade, 
implora) ícones divertidos (...)” (p. 88, n. 32) - - 

94. cartoon “(...) ícones divertidos, pitadas de cartoon e tudo 
o mais que faça rir” (p. 88, n. 32) sim não 

95. matchy-matchy “Matchy-matchy de estampa tropical é vida”  
ícones divertidos (...)” (p. 90, n. 32) - - 

96. pantalona cropped “Adoramos com pantalona cropped”  ícones 
divertidos (...)” (p. 90, n. 32) - - 

97. trilby “O chapéu tipo trilby é o novo fedora” (p. 136, n. 
32) - - 

98. fedora “O chapéu tipo trilby é o novo fedora” (p. 136, n. 
32) - - 

99. Fashion week “Sim: o melhor do melhor das quatro fashion 
weeks inter bem aqui” (p. 134, n. 32) - - 

100. jumpsuit “As espadrilles complementam o  atualíssimo 
jumpsuit” (p. 137, n. 32) - - 

101. preppy Título de seção (p. 137, n. 32) - - 
102. normcore Título de seção (p. 137, n. 32) - - 
103. colorful “(...) mochilas colorful!” (p. 137, n. 32) - - 

104. daring stripes 
“O lance da tendência daring stripes são as 
listras de tamanhos e direções diferentes” (p. 
138, n. 32) 

- - 

105. casting “(...) integrou os castings mais-mais da 
temporada” (p. 138, n. 32) sim não 

106. tailoring chic “Convocamos o mestre dos magos do tailoring 
chic pra um desafio” (p. 144, n. 32) - - 

107. blogger “PoA inspiroru a blogger @claudiawbartelle” (p. 
146, n. 32) - - 

108. fashion insiders “(...) como as senhoritas, fashion insiders que 
são, curtem usar o jeans (...)” (p. 154, n. 32) - - 

109. relaxed “‘A’ modelagem: é relaxed e fica mara com a 
barra dobradinha” (p. 156, n. 32) - - 

110. tie-dye “Tie-dye: o jeans manchado com perfume 70’s 
vem que vem com tudo” (p. 158, n. 32) - - 

111. high rise legging “(…) a high rise legging, queridinha dos anos 
80, volta ao topo das paradas” (p. 160, n. 32) - - 

112. jeans concealed 
“Estamos amando os jeans concealed, de corte 
reto, costura embutida, acabamento de alfaitaria” 
(p. 161, n. 32) 

- - 

113. skinny color 
“Lance mão de uma skinny color pra um look 
superfeminino e ao mesmo tempo confortável” 
(p. 161, n. 32) 

- - 

114. reloaded “Look rockabilly reloaded, você vê por aqui” (p. 
163, n. 32) - - 

115. comfy Título de seção (p. 164, n. 32) - - 

116. cowgirl “Libere a cowgirl urbana que existe em você” (p. 
165, n. 32) - - 

117. western Título de seção (p. 165, n. 32) sim sim 

118. country “(...) combine elementos country com um 
belíssimo moletom” (p. 165, n. 32) sim não 

119. rocker “(...) acabamentos metálicos glamourizam o 
rocker da hora” (p. 168, n. 32) sim não 

120. tomboy Título de seção (p. 171, n. 32) - - 
121. glam “Boho glam” (p. 170, n. 32) - - 

Tabela 1: listagem dos itens recolhidos  

Podemos ver que o número de anglicismos é alto e a revista varia a 

adoção, principalmente, entre adjetivos e substantivos, que possam 

caracterizar uma peça de roupa ou acessório, como em calça cropped, ou 
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nomear algo que já tem um corresponde em português, como por exemplo, 

jumpsuit (macacão). Aqui, percebemos que o anglicismo é adotado ainda que 

já exista uma forma equivalente. Usando as palavras de Ribeiro e Alcântara 

(2006, p. 3), podemos afirmar que “(...) hoje em dia é considerado ‘chique’ falar 

algumas palavras em inglês, mesmo que existam possíveis sinônimos na 

língua pátria, por preferir o glamour do sotaque estrangeiro, e o símbolo de 

status a que estão associadas”. A adoção do inglês é tida como um 

enriquecimento estilístico. 

Vemos que o dicionário Aulete registra um maior número de anglicismos 

do que o Michaelis. Além disso, precisamos ressaltar que alguns itens estão 

registrados em um ou em outro dicionário, porém, com acepções diferentes 

daquelas empregadas pela revista. Por exemplo, bottom está registrado no 

Aulete somente com o significado de um tipo de botão que se usa preso à 

roupa por alfinete. Não há menção indicativa à parte inferior de uma roupa, 

como usa a revista. Assim como shape, que no Aulete aparece como o formato 

de pranchas e skates e não relativo à forma do corpo ou da roupa e nem à 

maneira como algo se apresenta. Outras vezes, com sintagmas, há o registro 

de apenas uma das partes, como em cover star, que a revista emprega como a 

estrela da capa e nos dois dicionários aparece somente cover indicando 

pessoa sósia de outra ou que a imita em certa situação profissional. O que se 

vê relatado é que por vezes os empréstimos, ao passarem para outra língua, 

acabam recebendo outras acepções diversas das que têm na língua de origem; 

são também neologismos conceituais. Em acréscimo, não é casual que os 

empréstimos provenham, sobretudo, do inglês. Vale lembrar que depois dos 

anos 1950 foi a língua inglesa que substituiu o francês pela supremacia 

americana em diversos setores, inclusive naquele de produção de roupas 

esportivas. Um outro elemento que possivelmente induz à adoção do inglês é a 

dependência, segundo Cavaliere (2006), das publicações norte-americanas de 

moda e, com destaque, há quase vinte anos, da editora chefe da revista Vogue 

América, Anna Wintour. A tentativa de imitação por parte da imprensa brasileira 

– e mundial – em relação à Wintour, propiciou que se criasse uma modalidade 

de língua franca de matriz inglesa. A esse respeito, inferimos que nas revistas 

femininas e de moda, usam-se com frequência os anglicismos, mantendo sua 
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forma escrita genuína, para demonstrar sofisticação e identificação com outras 

culturas. A adoção de itens em inglês carregaria consigo o valor de pré-

requisito para poder participar dos centros de moda do mundo. As unidades e 

expressões usadas na revista aqui estudada têm, desse modo, uma função 

enfática e usa-se o inglês para exprimi-las, indicando a importância e força da 

referida língua. Ademais, o léxico da moda muda e é refeito a cada ano. 

Barthes (1970) considera que esse léxico tolhe a força das expressões da 

moda passada, ressalta aquelas da moda atual, brinca com sinônimos, 

multiplica os significados de um mesmo significante e os significantes de um 

mesmo significado. 
 

Considerações finais 
 

A adoção de estrangeirismos em inglês, como dissemos em 

precedência, causaria no leitor uma percepção de superioridade. Tais 

empréstimos parecem garantir maior expressividade e sofisticação, chamando, 

assim, a atenção do leitor.  A análise confirmou, ademais, que a linguagem da 

moda dispõe de um léxico próprio e utiliza os anglicismos não só para atrair o 

público, mas também para seguir as mudanças do mundo da moda. Tais 

mudanças são, na realidade, o resultado de escolhas jornalísticas e também 

econômicas originadas no contexto anglo-americano, que demonstram 

encontrar nas publicações da edição americana de Vogue o seu ponto de 

referência. 

Consideramos com Corbucci (2008) que as estratégias linguísticas 

utilizadas para reproduzir o clima reluzente e atraente da moda consistem, 

ainda que não exclusivamente, no uso de neologismos e de empréstimos não 

adaptados. É por conta da velocidade das mudanças da moda que se torna 

necessária uma contínua adaptação do léxico. Por isso, o incessante 

multiplicar-se de tendências, de variantes de uma mesma peça de roupa, 

determinam o enriquecimento lexical desse setor.    

Esperamos igualmente ter dado relevância à importância do tema, 

tentando mostrar que o estudo da moda, como comentamos, revela-se uma 

aula de geografia, de história, de economia, de matemática e de linguística. Na 

realidade, a moda se estabelece como um sistema que acompanha as 
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alterações dos costumes e do tempo, e que integra o simples uso das roupas a 

um contexto muito maior que engloba a língua, as relações entre nações, a 

política e a sociologia.  
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