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RESUMO
Esta dissertação está fundamentada nas perspectivas da cultura visual. A
investigação propôs estabelecer reflexões sobre a imagem de Coco Chanel capturada
pelas lentes do fotógrafo Man Ray nos anos de 1935 e relacioná-las aos movimentos
da moda dos anos de 1920 e 1930. Nossa proposta é trazer a imagem do passado
para o presente e interpretá-la de forma a repensar a construção do sujeito. Utilizamos
para isto metodologias em áreas diferentes, o que tornou o trabalho transdisciplinar.
A partir da reflexão da imagem, questionamos sobre verdades concebidas ao longo
dos anos acerca da couturier e trouxemos outras imagens para pensarmos de forma
crítica os termos confinados à Coco Chanel como andrógena e pioneira. As questões
aqui discutidas levantaram novos olhares sobre como construímos as imagens e elas
nos constroem, tornando-nos inventores da nossa própria subjetividade.
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ABSTRACT

This dissertation is based on the perspectives of the visual culture. The research
proposed reflections on the image of Coco Chanel captured by the lenses of
photographer Man Ray in the years 1935 and relate them to the fashion movements
of the 1920s and 1930s. Our proposal is to bring the image from the past to the present
and interpret So as to rethink the construction of the subject. We used methodologies
in different areas, which made the work transdisciplinary. From the reflection of the
image, we questioned truths conceived over the years about the couturier and brought
other images to think critically the terms confined to Coco Chanel as an androgen and
pioneer. The issues discussed here have raised new glimpses about how we construct
the images and they construct us, making us inventors of our own subjectivity.
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