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EDITORIAL

Sobreviver é a melhor maneira de resistir

Mara Rúbia Sant’anna
Cyntia Tavares

A pandemia revolucionou o cotidiano de todos, mas não só.
A pandemia nos fez parar, alterar rotinas, adquirir novos ritmos e hábitos,
porém não apenas isso.
A pandemia nos gerou ansiedades, angústias, sobrecargas de trabalho e
muitas incertezas, dentre tantas outras horas de sono perdidas.
A pandemia fez o mundo parar, a natureza respirar nos primeiros dias de
lockdown, contudo, agitou as governanças e os planejamentos.
A pandemia produziu as contaminações, essas as complicações orgânicas
1
e no caso de 581.228 brasileiros, hoje dia 01 de setembro de 2021 , os levou a óbito.
A pandemia provocou indescritíveis lamentos, como os dos amigos,
amores e familiares destes milhares de brasileiros que faleceram, e também provocou
transformações e necessidades até então não imaginadas.
Diante da condição humana, diante da dor do desemprego e da fome ou
da ausência sentida do amor que se foi, sem mesmo o direito de um adeus ao lado do
corpo jaz sem vida, as mudanças vividas no mundo acadêmico se tornam diminutas
em sua importância ou discussão. Dentre os destroços, por que lamentar a porcelana
quebrada?
Todavia, mesmo assim, nós os sobreviventes temos, mais do que nunca, o
dever de fazer com que o mundo acadêmico, aquele que socorreu o mundo diante de
todas as incertezas e gerou o alívio de um “enfim, vacina”, permaneça vivo e atuante.
1 https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 Acesso em: 01/09/2021.
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Como o nadador que pensa em mais uma braçada a fim de alcançar
a borda olímpica, a Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa em Moda, após
cogitações e reflexões em grupo, adequou-se ao mundo em ebulição pela pandemia e
organizou uma versão alternativa do 16º Colóquio de Moda, previsto para se realizar
no Ceará, em setembro de 2020. Contando com “tudo isso vai passar”, elaborou um
evento diferente, que acalentasse as pesquisadoras, as pessoas de todos os matizes
e interesses que gravitam em torno do maior evento acadêmico de moda do Brasil.
Assim, surgiu o 1º Encontro dos Grupos de Trabalho do Colóquio de Moda, realizado
de maneira online, de 16 de outubro a 02 de dezembro de 2020, por meio da plataforma
2
de streaming YouTube .
Realizado o evento a cada dia, num cronograma levado a risca, todas
as pessoas envolvidas tiveram oportunidade de ouvir, ver, pensar e, muitas vezes,
comunicar suas pesquisas, experiências profissionais e trabalhos desenvolvidos.
Foram estes internautas, no isolamento de suas casas, diante da solidão
de suas telas que receberam o convite para participar da atual edição especial da
Revista de Ensino em Artes, Moda e Design.
Cada interessado teve a oportunidade de submeter seu trabalho até abril
de 2021, o adequando às normas do periódico e submeter, novamente, seus esforços
acadêmicos à avaliação de pares.
Nem todos conseguiram atentar para os prazos ou normas, nem todos
foram aprovados nesta nova rodada de leituras, porém, nem por isso, deixaram de
contribuir para que o campo amadureça na reflexão sempre necessária da moda e sua
dimensão histórica, cultural, sociológica, produtiva e tecnológica. Em especial, neste
tempos de tantas mudanças e reflexões, os textos apresentados durante o evento
on line e muitos do que foram submetidos atentaram para uma dimensão urgente
de reflexão e revisão: o sistema de moda e sua constante reprodução de privilégios,
de discursividades normativas, impositoras de padrões e invisibilidades. O ano de
2020 foi um ano em que as falas, reflexões e escritas do “Colóquio” debruçaramse efetivamente sobre as questões da decolonidade e sua pauta de discussão: os
insistentes negacionismos de uma sociedade produzida na diversidade e na pluralidade.
Como nos diz Luciana Ballestrin, sintetizando o pensamento de Sérgio
Costa (2006) a decolonidade ou o pós-colonialismo - primeira nomenclatura utilizada
pelos pesquisadores latino-americanos atentos a sua condição sócio-histórica-cultural
– coloca lado a lado diante de suas diferentes perspectivas, o “caráter discursivo do
social”, o “descentramento das narrativas e dos sujeitos contemporâneos”, o “método
da desconstrução dos essencialismos” e a “proposta de uma epistemologia crítica às
concepções dominantes de modernidade” (COSTA, 2006, p. 83-84 apud BALLESTRIN,
2013, p. 90), o que, por sua vez, exige dos pesquisadores brasileiros do campo da
moda, filiados ao olhar decolonial, a mesma atenção às discursividades que os corpos
vestidos emitem, a fim de descentralizar as narrativas hegemônicas e os modelos
sociais impostos, optando por métodos e teorias que não partam de supostas essências
2 Disponível abertura em: https://www.youtube.com/watch?v=MyGrduYDeYk. Acesso em 01/09/2021.
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e que, permanentemente se mantenham críticos, inclusive diante de respostas prontas
e frases de efeito que, na ânsia da luta, são repetidas até o esvaziamento dos sentidos,
das reivindicações e das realidades envolvidas.
Para não alongar demais este editorial, de uma revista voltada para o
ensino, nada melhor que lembrar do mestre Paulo Freire, cuja sensibilidade póscolonial foi precursora de muitas outras, porque sempre esteve atento ao seu entorno,
capaz ao diálogo e fascinado pela diferença:
A educação importada, manifestação da forma de ser de uma cultura
alienada, é uma mera superposição à realidade da sociedade
importadora. E, porque assim é, esta “educação”, que deixa de ser
porque não está sendo em relação dialética com o seu contexto, não
tem nenhuma força de transformação sobre a realidade (FREIRE,
2011, p. 117-118).

Como educadoras, esperamos que a decolonidade se faça presente no
sistema de moda pela capacidade crítica e inventiva dos designers, mas também dos
gestores, do time de marketing e propaganda, dos consumidores, dos formadores
de opinião, dos pesquisadores e, especialmente, dos que exercem a docência nos
cursos superiores de moda em nosso país. Afinal o futuro exige um mundo acadêmico
cada vez mais presente, menos encastelado em suas torres de títulos e editais e apto
a provocar as transformações fundamentais para a existência da humanidade com
justiça social e sensibilidade.
Como disse João Colares ao concluir sua tese:
É urgente, em todo caso, que sigamos avançando na construção
de práticas, conceitos e linguagens que fortaleçam uma pedagogia
crítica decolonial em nosso continente, ligada a um projeto de
emancipação que garanta o direito de todos à existência, ao trabalho,
à liberdade, à justiça e à educação (COLARES MOTA NETO, 2015,
p. 348).

Ainda, uma última coisinha, devido à abertura do 15º Fórum de Escolas
de Moda, o primeiro de maneira online, em 08 de setembro de 2021 a 1ª parte da 3ª
edição da Revista de Ensino em Artes, Moda e Design será lançada no evento, sendo
que a 2ª parte da mesma edição será acrescida, como previsto para a periodicidade
quadrimestral, em 01 de outubro deste ano.
Votos de boa leitura de todos os textos que, corajosamente, foram
duplamente revisados, tanto pelo comitê científico do 1º Encontro de GT’s do Colóquio,
como pelo comitê consultor deste periódico e, que por sua contribuição e valor, foram,
mais uma vez, aprovados para publicação.
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RESUMO
A partir das referências ao ensaio A moda, de Georg Simmel (2020), feitas por alguns
autores estudados nos bacharelados de moda no país, (CRANE, 2006; ERNER, 2005,
LIPOVETSKY, 2009; SVENDSEN, 2010), este artigo discute que na teoria simmeliana o
fenômeno da moda transcende os aspectos ligados ao mecanismo de imitação, conhecido
por “teoria do gotejamento” (trickle-down theory). Nesse sentido, o artigo se detém em
especial nas referências que Crane (2006) faz ao ensaio de Simmel, uma vez que a autora
aponta que o estudo sobre a imitação teria sido a principal contribuição de Simmel para uma
sociologia da moda, isolando assim o aspecto da imitação dos demais desenvolvimentos
teóricos realizados por Simmel, em especial os fundamentos teóricos e metodológicos
relacionados aos contextos de interação e das formas de socialização. Esse deslocamento
do texto de Simmel acaba por sombrear parte dos elementos críticos que se desdobram
sobre a moda na sua condição efêmera, própria de uma modernidade discutida pelo autor
no século XIX.
Palavras-chave: Sociologia da Moda; Socialização; Georg Simmel.
Abstract
Considering the references to Georg Simmel’s essay Fashion (2020) made by Crane (2006),
Erner (2005), Lipovetsky (2009), and Svendsen (2010), this article discusses Simmel’s
theory of fashion as a social phenomenon transcending the aspects linked to the imitation
mechanism, known as trickle-down theory. In this sense, the article focuses on the references
that Crane (2006) makes to Simmel’s essay since the author points out that the study on
imitation would have been Simmel’s main contribution to a sociology of fashion. Her focus on
the trickle-down theory isolates and displaces the aspect of imitation from other theoretical
developments carried out by Simmel, such as the theoretical and methodological grounds
of interaction and the forms of socialization. This displacement of Simmel’s theory ends up
shading part of the critical elements that he unfolds about fashion in its ephemeral condition,
typical of the author’s modernity discussion in the 19th century.
Keywords: Fashion Sociology; Socialization; Georg Simmel.
Resumen
Teniendo en cuenta las referencias que Crane (2006), Erner (2005), Lipovetsky (2009) y
Svendsen (2010) hacen al ensayo La Moda (2020) de Georg Simmel, este artículo analiza la
teoría de la moda de Simmel como fenómeno social que trasciende aspectos relacionados
con el mecanismo de imitación, conocido como teoría del goteo. En este sentido, el artículo
se centra en las referencias que Crane (2006) hace al ensayo de Simmel, ya que la autora
señala que el estudio sobre la imitación habría sido la principal aportación de Simmel a una
sociología de la moda. Su enfoque en la teoría del goteo aísla y desplaza el aspecto de
imitación de otros desarrollos teóricos llevados a cabo por Simmel, como los fundamentos
teóricos y metodológicos de la interacción y las formas de socialización. Este desplazamiento
de la teoría de Simmel acaba ensombreciendo parte de los elementos críticos que él exhibe
sobre la moda en su condición efímera, propia de la discusión del autor sobre la modernidad
en el siglo XIX.
Palabras-clave: Moda; Socializacíon; Georg Simmel.
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1 INTRODUÇÃO
Georg Simmel (1858-1918) figura entre os primeiros teóricos a levar para o
meio acadêmico alemão uma crítica da modernidade, ainda na segunda metade do século
XIX, enquanto participava da organização da Sociedade Alemão para a Sociologia (FRISBY,
2016; GONON, 2019; RAMMSTEDT, 2015). No campo da sociologia, Simmel se dedicou
aos processos de interação e às formas de socialização como elementos fundantes da
sociedade (VANDENBERGHE, 2018), também cabendo a ele ter sido dos primeiros a tomar
a moda como objeto de reflexão, e localizá-la como fenômeno social da modernidade. Com
isso, pode-se dizer que Simmel reúne sob seus escritos três elementos que o tornam uma
referência importante para os estudos da moda: uma sociologia orientada pelos processos
dinâmicos das interações e das formas de socialização com características distintas da
sociologia apresentada por Durkheim; uma visão crítica da modernidade; e a moda como
objeto de estudo da sociologia, inserida no contexto da modernidade.
Tendo em vista a presença desses elementos (sociologia, modernidade e
moda), não é de surpreender que seu nome esteja presente e suas ideias discutidas em
alguns textos já clássicos nos currículos dos cursos de bacharelado em moda no país.
Em algumas dessas bibliografias, a forma introdutória como suas ideias são apresentadas
poderia servir de isca para que os estudantes de moda se interessassem pelo texto de
Simmel. Esses são os casos das citações feitas por Crane (2006), Erner (2005), Lipovetsky
(2009) e Svendsen (2010). Por óbvio que cada um desses autores possuem um plano
próprio de aproximação do campo da moda, com questões igualmente específicas que
são tratadas em seus trabalhos, o que, evidentemente, não os obriga a dissecar o texto de
Simmel, o que por vezes acaba por não ser um estímulo à leitura de sua obra.
Svendsen (2010), por exemplo, reconhece no ensaio de Simmel sobre moda
os embates entre o impulso socializante e o da diferenciação, e lembra que “[...] a moda não
pode ser encontrada em sociedades em que o impulso socializante é mais forte que o da
diferenciação, e em que não se formaram classes sociais” (2010, p. 45). Erner (2005), por
sua vez, observa esse mesmo embate entre socialização e diferenciação, e aponta a ênfase
dialética presente nos textos de Simmel, uma vez que as relações que se estabelecem
entre os indivíduos em torno da moda são de reciprocidade, afetando a todos os envolvidos
no processo. Partindo de Simmel, Erner escreve que, “Por construção, a moda é a relação
recíproca por excelência” (2005, p. 122), o que implica no conceito de interação recíproca
(Wechselwirkung), tão caro ao pensamento simmeliano. Já Lipovetsky (2009), em poucos
linhas, dispensa a aproximação aos textos de Simmel, por não considerar que a perspectiva
adotada por ele, Simmel, possa trazer maiores contribuições ao seu projeto teórico.
O presente artigo não trata de efetuar qualquer juízo acerca desses autores
sobre o uso que fazem do texto simmeliano no interior de seus próprios projetos teóricos.
Ao chamar a atenção para tais referências, o que se pretende é tomá-las como provocações
para discutir o ensaio A moda, de forma a libertá-lo do estigma de ser entendido tão somente
a partir do mecanismo da imitação, algo que será introduzido de forma pontual pelo texto
de Diana Crane (2006). Portanto, esse artigo não tem por objetivo estabelecer qualquer
BARBOSA, Quando, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 10 - 23
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tipo de crítica a esses autores, mas partir das referências que fazem ao texto de Simmel
para problematizar e propor ao aluno de moda uma leitura do ensaio simmeliano que vai
além da questão da imitação, instigando o leitor a entendê-lo em um contexto mais amplo.
Ao abrir espaço para as reflexões de Simmel, e expandi-las para além da
chamada teoria do gotejamento, os alunos dos cursos de bacharelado de moda têm a
oportunidade de se aproximar de um dos autores que não só problematizou questões que
foram caras para a formação de uma leitura crítica da modernidade no século XIX, como
também introduziu um olhar dinâmico na sociologia a partir dos processos de diferenciação
nos círculos sociais, que foi fundamental para um pensamento sobre a sociologia de rede,
ou sociologia relacional (FONTES, 2014; RUGGIERI, 2020; PYYHTINEM, 2020). São
teorias que ao se desdobrarem e chegarem aos dias atuais, fornecem um caminho para
o exercício analítico sobre os fenômenos ligados à dinâmica da moda que atravessam as
classes sociais em diferentes direções.
2 A MODA NAS CITAÇÕES DE DIANA CRANE: À GUISA DE JUSTIFICATIVA E
PROCEDIMENTO DE PESQUISA
O tratamento que Crane (2006) dispensa ao ensaio A moda é rico para refletir
sobre a pertinência da questão da imitação como fio condutor da leitura do texto simmeliano.
Que pese o fato de Crane dedicar em seu livro poucos parágrafos a ele, o que instiga neste
artigo a tomar o trabalho de Crane como ponto de partida é o fato de sua obra ser muitas
vezes o primeiro contato, e talvez único, que os alunos do bacharelado em moda venham
a ter com as ideias de Simmel ao longo do curso. Em A moda e seu papel social, Crane
observa “[...] o vestuário como algo estratégico para estudar as mudanças no significado dos
bens culturais em relação a mudanças nas estruturas sociais, na natureza das organizações
culturais e em outras formas de cultura” (2006, p. 60). Para tanto, a autora faz um rápido
panorama de alguns teóricos do campo da sociologia que se dedicaram ao tema da moda,
entre eles Georg Simmel.
A referência que Crane faz a Simmel limita-se a uma exposição do que ficou
conhecido posteriormente como “teoria do gotejamento” (trickle-down theory), apontando
a imitação como o mecanismo de circulação da moda, que parte das classes superiores
em direção às classes mais baixas. Todavia, no texto de Simmel a imitação não é apenas
o mecanismo através do qual a moda circula entre as classes sociais, mas, sobretudo,
ela é uma das expressões do conflito entre o impulso de diferenciação e o impulso social
que estariam presentes em cada indivíduo. Um conflito que se instaura na relação entre
indivíduos e entre indivíduo e unidades sociais (objetivadas ou não em instituições), mas
que sempre “[...] prossegue no próprio indivíduo como luta entre as partes de sua essência”
(SIMMEL, 2006, p. 84). Simmel constrói uma imagem para marcar que o impulso que
produz a diferenciação é vital para a constituição do todo na formação e manutenção de
uma unidade social, ao lembrar que “[...] não se constrói uma casa a partir das casas, e sim
a partir de pedras especialmente formadas; nenhuma árvore cresce a partir de árvores, e
sim a partir de células diferentes” (SIMMEL, 2006, p. 84). O olhar que ele debruça sobre a
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moda como fenômeno social, não seria diferente. A moda também possui em sua unidade
as diferenças como elementos constitutivos, que acabam por se apaziguar em unidades
formalmente constituídas.
Porém, não é a pacificação das partes contraditórias promovida pela unidade
social que interessa a Simmel. A tarefa da sociologia de Simmel, conforme aponta Waizbort
[...] investiga as modalidades em que a socialização, que se dá
através de interações, acaba por se cristalizar. A tarefa da sociologia
é, portanto, não apenas analisar as formas enquanto tais como, por
detrás delas, perceber como elas são resultados e configurações
históricas [...] de processos que, por detrás delas, continuam em
ação e movimento (2008, p. 4-5)

Conflito e diferenciação são condições de existência dessas cristalizações que
se decantam na moda. Essa unidade de conflitos, que no texto simmeliano se materializa na
forma de moda, é minimizada na apresentação que Crane faz do mecanismo de imitação,
promovendo um duplo deslocamento do ensaio de Simmel. O primeiro deslocamento ocorre
em um âmbito mais amplo da sua obra teórica, na medida em que a autora desconsidera
o ensaio A moda em relação a outros textos do autor. É importante retomar que quando da
publicação de A moda, Simmel finalizava e publicava o arcabouço teórico de seus estudos
sobre as formas de socialização (SIMMEL, 2015). Os quase quinze anos de escrita da obra
sobre formas de socialização marcam um período no qual os temas sobre a delimitação do
campo da sociologia, as interações e as formas de socialização propriamente ditas eram
questões candentes para ele, e eram pressupostos de muitos dos seus ensaios publicados ao
longo desse mesmo período (FRISBY, 2016; KEMPLE; PYYHTINEN, 2016; RAMMSTEDT,
1996; RUGGIERI, 2020). Um segundo deslocamento é promovido por Crane no interior do
próprio ensaio A moda (SIMMEL, 2020), uma vez que a autora destaca o mecanismo de
imitação, sem apontar que, no mesmo ensaio, Simmel já situava a imitação no contexto da
luta entre o impulso de diferenciação e o impulso socializante.
A partir desses deslocamentos, o que se pretende demonstrar aqui, de maneira
sucinta, são algumas das faces mais estimulantes da leitura de Simmel para o aluno de
moda, tais como as relações entre moda, interação e formas de socialização, que não
estão enunciados nas referências feitas por Crane (2006) sobre o ensaio de Simmel. Com
isso, espera-se que esse artigo se preste a ser um estímulo para que o estudante de moda
enfrente a leitura de Simmel, dentro de um conjunto mais amplo dos seus textos, tornando
possível a percepção dessas relações entre moda, interação e formas de socialização,
além de uma crítica da modernidade que caracterizam parte significativa do seu percurso
teórico-crítico.
Por fim, cabe ressaltar que o texto de Crane é entendido aqui como um motivo,
uma provocação, para uma leitura mais instigante e pormenorizada de Simmel, entendendo
que a autora não apontou em qualquer momento do seu livro a intensão de se aprofundar
ou esgotar a leitura de Simmel. Da mesma forma poderiam servir para o propósito deste
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artigo, por exemplo, as obras de Erner (2005), Lipovetsky (2009) e Svendsen (2010),
nas quais o ensaio A moda também é levado em conta. A escolha pelo texto de Crane,
conforme apontado anteriormente, ocorre por conta de uma percepção (empírica) da grande
penetração da sua obra, A moda e seu papel social, nos cursos de moda, e da possibilidade
de discutir, a partir do uso que a autora faz do ensaio A moda, a relação entre moda e as
circunstâncias teóricas mais amplas do pensamento simmeliano.
A fim de proceder a demonstração desses deslocamentos de Simmel na obra
de Crane, em um primeiro momento o artigo retoma os trechos nos quais a autora faz
referência ao ensaio A moda, para então indicar alguns elementos em diferentes textos de
Simmel, notadamente em sua Sociologia (2015) e nas Questões fundamentais da sociologia
(2006). Nesses textos são discutidas as bases do seu entendimento sobre o campo da
sociologia, a partir dos quais pode-se apontar como o fenômeno da moda se relaciona com
os processos de interação, diferenciação e formas de socialização.
Na sequência, o artigo retoma mais uma vez os trechos da obra de Simmel
citados por Crane, para indicar a relação dessas referências com outras passagens do
próprio ensaio A moda (SIMMEL, 2020), apontando os elementos que indicam que o ensaio
de Simmel sobre moda não é somente um ensaio sobre moda, mas que também aponta
para os elementos que são observados em outros escritos simmelianos, os quais dão forma
ao que Waizbort (2008) chamou de uma “antropologia fundante”. Vista dessa forma, a moda
recebe de Simmel o mesmo tratamento dado a outros fenômenos observados por ele, e
que são manifestações de interações e socializações que produzem a própria sociedade.
Ou ainda, como observou Vandenberghe, “O que interessa a Simmel é o jogo de interações
como substrato vivo do social, como cadinho da sociedade” (2018, p. 94).
3 O PRIMEIRO DESLOCAMENTO: SIMMEL, MODA E SOCIALIZAÇÃO
Ao fazer uma breve retomada do contexto da moda no século XIX, Crane
lembra que a moda “[...] deve ser vista segundo as várias maneiras pelas quais as roupas
foram usadas como forma de controle social, mediante a imposição de uniformes e códigos
de vestuário” (2006, p. 28). A autora aponta ainda que o século XIX foi marcado por “[...]
um padrão bem definido de apresentação largamente adotado” (CRANE, 2006, p. 29). É
nesse contexto que Crane introduz o ensaio A moda, de Georg Simmel (2020), indicando
que
A visão mais conhecida sobre moda e maneiras de vestir-se encontrase na teoria de Georg Simmel, que define as mudanças na moda
como um processo de imitação das elites sociais por parte de seus
inferiores sociais (CRANE, 2006, p. 30).

Mas, essa visão sobre moda atribuída a Simmel parece ser apenas parte da
questão. O contexto teórico construído por ele durante cerca de quinze anos, enquanto
produzia seu trabalho sobre as formas de socialização, publicado em 1908 (SIMMEL,
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2015), não deixa dúvidas sobre o fato da imitação, citada por Crane, ser apenas parte da
sua aproximação da moda. Para melhor compreender esse ponto, é importante recuperar
alguns elementos de sua sociologia, e como ela se diferencia da sociologia de Durkheim,
que aponta para os aspectos coercitivos que atuam sobre os indivíduos.
Durkheim e Simmel foram contemporâneos. Ambos nasceram em 1858, e
faleceram, respectivamente, em 1917 e 1918. Enquanto Durkheim ganhou fama e cravou
seu nome na sociologia com sua obra atravessando o tempo sem grandes percalços,
Simmel não teve o mesmo destino. Entre críticas de seus pares acadêmicos e admiração
de seus alunos, os textos de Simmel acabam por ser vertidos para diferentes idiomas, e
circularam no mundo ocidental com ele ainda em vida (WAIZBORT, 2013). Após sua morte
muitos dos seus textos perderam destaque, e Simmel talvez tenha figurado entre aqueles
pensadores “tornados ilegíveis”, conforme apontou Didi-Huberman (2010), pelos mais
diferentes motivos. Esses motivos vão desde a dispersão de seus escritos à dificuldade de
leitura provocada pela construção de imagens a partir de objetos do cotidiano, que embora
permitam ao leitor tocar a superfície do texto, por vezes tornam difíceis os mergulhos nas
relações dialéticas que se desenvolvem abaixo do espelho d’água. Mas foi principalmente
a partir do final dos anos 1980 e início dos anos 1990 que sua obra voltou à cena, em
especial como uma vertente crítica da modernidade tardia (FRISBY, 2016; PYYHTINEM,
2016; RAMMSTEADT, 2015).
Diferentemente de Durkheim, para quem a sociologia se debruça sobre o fato
social, que é “[...] reconhecível pelo poder de coerção externa que exerce ou é suscetível
de exercer sobre os indivíduos [...]” (1977, p. 8), Simmel aponta que o objeto de estudo
da sociologia são as interações recíprocas (Wechselwirkung) e as formas de socialização
(Vergesellschaftug). Em suas próprias palavras, “Se há de existir uma ciência cujo objeto seja
a sociedade, e somente ela, só poderão ser propostos como fins últimos de sua investigação
as ações recíprocas e as formas de socialização” (SIMMEL, 2015, s.p., tradução nossa).
Essas diferentes concepções do campo da sociologia implicam em diferentes entendimentos
da relação entre indivíduo e sociedade, e até mesmo da própria concepção de sociedade.
Para Durkheim, a sociedade é a reunião de indivíduos sob o manto do fato
social, ou seja, um conjunto de indivíduos “[...] diante de maneiras de agir, de pensar e de
sentir que apresentam a propriedade marcante de existir fora das consciências individuais”
(DURKHEIM, 1977, p. 2). Por outro lado, Simmel aponta que a sociedade
[...] significa sempre que os indivíduos estão ligados uns aos outros
pela influência mútua que exercem entre si e pela determinação
recíproca que exercem uns sobre os outros [...] e que, de acordo
com esse caráter fundamental, não se deveria falar de sociedade,
mas de sociação [Vergesellschaftung] (2006, p. 17 - 18)

A construção da unidade social, para Simmel, além de ser uma unidade
provisória, suscetível a mudanças em meio a um “fluxo incessante”, é fruto de influência
mútua entre as partes, e não identificada apenas com a coerção de um grupo ou indivíduo
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sobre outro indivíduo. Todos, de uma forma ou de outra, sofrem transformações nesse
processo, ao mesmo tempo em que estão dando origem a uma unidade social em constante
transformação.
A distinção entre o entendimento de Durkheim e Simmel sobre a dinâmica social
também reflete no modo como entendem a moda como fenômeno social. Para Durkheim,
“[...] a coerção é fácil de constatar quando ela se traduz no exterior por qualquer reação
direta da sociedade, como é o caso em se tratando do direito, da moral, das crenças dos
usos e até das modas” (DURKHEIM, 1977, p. 8). A moda, portanto, seria uma expressão
da força coercitiva externa que recai sobre os indivíduos. Para Simmel, a moda tem a
característica de uma unidade transitória, de um apaziguamento efêmero dos conflitos entre
o impulso social e de diferenciação. Nesse sentido, ela está sempre sujeita a mudanças,
uma vez que ela é a face exterior de impulsos em permanente conflito, e não somente a
exterioridade de uma submissão. É bem verdade que, segundo Simmel, “A essência da
moda consiste em que, sempre, quem a prática é apenas uma porção do grupo, ao passo
que o conjunto acha-se ainda a caminho dela” (2020, p. 53). Mas, mesmo nesse trecho,
aparentemente concordante com a visão de Durkheim, o que se vê é que ele está amparado
por um dualismo próprio de cada indivíduo, que se exterioriza não apenas na moda, mas
nas diferentes formas de socialização. Na moda, observa Simmel, é o caso de se observar a
oposição entre distinção e imitação, que é uma das materializações dessas forças opostas,
visto que,
Cada forma essencial de vida ao longo da história da nossa espécie
representa, em seu respectivo domínio, um modo particular para
unificar o interesse na duração, na unidade, na igualdade, com o
interesse na mudança, no particular, na singularidade (SIMMEL,
2020, p. 44)

Essas forças opostas, da igualdade e da singularidade, e de uma permanência
na mudança, não só são externadas estruturadas pelas formas de socialização, como
também ali são apaziguadas, mesmo que temporariamente, quando as singularidades
encontram abrigo em uma universalidade transitória.
Para Vandenberghe, “[...] olhando-se de perto, verifica-se que a moda aparece
em Simmel como uma forma de associação que alia a tendência a imitar o grupo e a
tendência de se distinguir dele [...]” (2018, p. 75), e essas dualidades observadas por
Simmel, conclui Vandenberghe (2018), fornecem uma chave para compreender A moda,
além de outros ensaios nos quais Simmel aborda ou se dedica ao tema. Tendo em vista
essas considerações, deslocar o ensaio A moda de um contexto teórico mais do pensamento
simmeliano, implica na diminuição da sua força analítica diante do fenômeno da moda,
esquecendo que tal fenômeno é uma das expressões, dentre outras, dos impulsos internos
contrários que ganham plasticidade no mundo externo e no corpo social.
Até aqui, apoiado em outros textos de Simmel, foi indicado como ele observou
o fenômeno da moda a partir da identificação das duas forças contraditórias que se fixam

BARBOSA, Quando, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 10 - 23

17

QUANDO A MODA NÃO É SÓ MODA: O LUGAR DA MODA NA SOCIOLOGIA
DE SIMMEL

REAMD

nela, a saber, o impulso social e o impulso de diferenciação. Esses impulsos do indivíduo,
que encontram um breve apaziguamento na unidade formal da moda, guardam uma
anterioridade em relação à própria moda. Eles formam um dos muitos pares de forças
antagônicas fundantes de tantas outras formas de socialização observadas por Simmel,
e que estão na base de toda unidade social. Vandenberghe (2018) chama a atenção para
o fato de que “[...] na sociologia formal de Simmel, a estrutura das polaridades forma a
gramática generativa das formas sociais” (p. 75). Esse antagonismo de forças observado
por ele revela uma universalidade manifesta pelas formas de socialização, que ganham
expressões distintas, entre elas a moda.
Lipovetsky critica essa universalidade, uma vez que, segundo ele, para pensar
a moda é necessário “[...] que se renuncie a fazer dela uma constante histórica fundada
em raízes antropológicas universais” (2009, p. 24), exatamente como Simmel o fez. Essa
universalidade formal de Simmel se opõe à perspectiva de Lipovetsky, segundo a qual
[...] a moda é formação essencialmente sócio-histórica, circunscrita a
um tipo de sociedade. Não é invocando uma suposta universalidade
da moda que se revelarão seus efeitos fascinantes e seu poder na
vida social, mas delimitando estritamente sua extensão histórica
(2009, p. 24-25)

Lipovetsky manifesta um entendimento da moda como fenômeno distinto
do entendimento de Simmel, cujo interesse na moda como fenômeno social é, de fato,
formal, como de resto é seu interesse pelos objetos do cotidiano e pela estetização da vida
(RAMMSTEDT, 2015). Simmel não nega as relações sócio-históricas, mas ele as entende
no contexto de conteúdos particulares abarcados por formas estruturantes. Essa é a razão
pela qual ele afirma que, “A diferença [da sociologia] das demais ciências histórico-sociais
não é, pois, seu objeto, senão o modo de considerá-lo, a abstração particular que nela se
leva a cabo” (SIMMEL, 2015, s.p., tradução nossa). Simmel não interroga o objeto para
buscar o seu conteúdo sócio-histórico, mas para buscar o que há de universal em cada
evento circunscrito no seu tempo. Como ocorre em muitos outros dos seus ensaios, A moda
percorre esse caminho – ou esse desvio -, partindo de uma leitura do presente em direção
a uma forma estruturante que revela uma universalidade anterior, originada nos impulsos
em conflito. Por isso foge ao texto de Simmel uma especificidade temporal da moda. Tais
especificidades são próprias dos conteúdos de cada moda, e não dos conflitos comuns a
todas as modas, estruturados pelas formas de socialização em diferentes tempos históricos,
como as polarizações entre distinção e imitação, individualidade e impulso social:
Caso se questione a história das modas – até aqui investigadas
apenas no tocante ao desenvolvimento dos seus conteúdos – quanto
ao seu significado para a forma do seu processo socializador, ela se
revela a história da tentativa de acomodar a satisfação cada vez mais
completa dessas duas contratendências a cada respectivo estado
da cultura individual e social (SIMMEL, 2020, p. 46)
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Entende-se que os aspectos relativos aos contextos históricos e culturais
específicos são expressões que acomodam as tendências opostas que ali permanecem com
suas potências individualizantes. Tais acomodações são sempre um quase, uma tentativa,
como escreveu Simmel, que nunca se realizam na sua plenitude. As forças contrárias
continuam a agir por detrás de uma unidade apaziguadora provisória da forma moda.
Cabe agora examinar como a questão da imitação e a moda se relacionam
com os elementos teóricos da sociologia de Simmel, no interior do próprio ensaio A moda.
4 EM A MODA, A MODA NÃO É SÓ MODA: O SEGUNDO DESLOCAMENTO
Como imitação, a moda satisfaz o impulso social e o movimento em direção
à universalidade, “Mas, não em menor grau, a moda ainda satisfaz a necessidade de
distinção, a tendência à diferenciação, à alternância e ao destacar-se” (SIMMEL, 2020, p.
46), que permanecem como forças a serem atendidas, e que serão atendidas somente nos
movimentos de mudanças que ocorrem na moda. Se, em momentos históricos específicos
tais mudanças ocorreram pelo abandono de determinadas manifestações estéticas pela
classe superior, uma vez que aquelas manifestações foram abraçadas por outras classes
sociais, essas mesmas mudanças são, para Simmel, manifestações das distinções
individuais que se abateram sobre diferentes indivíduos, e voltam a se conciliar com o
universal e com o impulso social através de uma nova moda. O ciclo recomeça, atestando
a “permanência na mudança”.
Assim, em todas as manifestações para as quais ela é um fator
formador, a imitação corresponde a uma das direções básicas do
nosso ser, aquela que se satisfaz com a fundição do indivíduo na
universalidade, acentuando o permanente em meio à mudança. Mas
onde, por outro lado, busca-se pela mudança em meio ao permanente
(SIMMEL, 2020, p. 45)

Com isso, Simmel atesta a atuação de forças contraditórias na formação
da moda como processo socializador, enredada em um ciclo mantido pelos princípios
contraditórios do impulso da diferenciação e da permanência, própria da universalidade
conquistada pela imitação. Por isso, para ele,
A vida social aparecerá como o campo de batalha a ser disputado
centímetro por centímetro entre essas duas tendências; e, pelos
mesmos motivos, as instituições sociais aparecerão como acordos
– jamais duradouros (SIMMEL, 2020, p. 45)

Quando Crane (2006) aponta o processo de imitação como elemento central da
teoria simmeliana sobre a moda, ela acaba por não revelar ao leitor como Simmel entendeu
a origem desse processo de imitação, e qual sua relação com os processos de interação e
socialização. Mais adiante, Crane (2006) também faz referência à falta de uma pesquisa mais
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detalhada do processo de imitação no ensaio de Simmel, o qual, segundo ela, deveria dar
conta de um maior entendimento da natureza da moda, uma vez que, “A teoria de Simmel
supõe que novos estilos eram largamente adotados, mas a questão de quem os adotava
ou não é crucial para entender a natureza da moda nas sociedades de classes do século
XIX” (CRANE, 2006, p. 31), questão essa que faltaria no ensaio de Simmel. A constatação
dessa falta em seu trabalho, segundo Crane, é revelada pelo desprezo a uma investigação
sobre a natureza da moda, na medida em que ele não observou se o contágio ocorreu
de forma ampla, saindo da classe superior, atravessando a classe média e chegando aos
estratos mais baixos.
De fato, tal ponto não parece ter sido explorado por Simmel, visto que sua
preocupação com a moda caminhou em direção contrária. A observação da imitação tem
para Simmel a importância da validação dos antecedentes desse fenômeno, e não uma
verificação de sua extensão. Isso fica claro, por exemplo, nas preocupações apontadas
por ele no capítulo inicial de sua Sociologia (SIMMEL, 2015), quando é destacado que
cabe à sociologia inquerir sobre os pressupostos da sociedade, não se tratando de um
sentido histórico ou descritivo do surgimento de uma sociedade em condições específicas.
Para ele, entre os problemas sobre os quais a sociologia deve atentar, reside a questão
de “Saber qual o a priori que possibilita e forma a estrutura empírica do indivíduo em ser
social” (SIMMEL, 2015, s.p., tradução nossa, negrito nosso). A direção de sua sociologia,
portanto, é mesmo outra. Ela toma a direção da busca do a priori que decanta e se cristaliza
na empiria.
Essa “antropologia fundante”, para usar a expressão de Waizbort (2008), aponta
para uma abordagem da moda distinta daquela perseguida por Crane. Simmel não discute a
travessia de classes, ou a imitação, mas toma essas exteriorizações como representações
de conflitos que não são próprios e exclusivos da moda, mas estão objetivados nela. Isso
também fica evidente nos parágrafos iniciais do próprio ensaio A moda, onde se pode ler
que
A maneira como nos é dada a conceber as manifestações da vida nos
faz sentir uma multiplicidade de forças em cada ponto da existência
[...] E é somente quando a energia interna extrapola a medida de sua
expressão visível, que a vida ganha aquela riqueza de possibilidades
não esgotadas, que complementa sua efetividade fragmentária;
somente com isso suas manifestações permitem adivinhar que
há forças mais profundas, tensões mais sem solução, e todo um
gênero mais abrangente da luta e da paz, do que trai a realidade
imediatamente dada dessas manifestações (SIMMEL, 2020, p. 43)

Nesse belo parágrafo inicial do ensaio, Simmel aponta a dimensão da tarefa
que ele se impõe ao se lançar sobre o fenômeno da moda. A batalha que o espera é maior
que a escaramuça de uma moda ou um modismo substituindo outro. Sua dificuldade recai
sobre o fato de que
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Esse dualismo não pode ser descrito sem mediações, mas sim
apenas ser sentido, pelo contato com as contraposições individuais
típicas da nossa existência, como a forma última, criadora dessas
contraposições [...] É possível ir desenrolando toda a história da
sociedade seguindo a luta, o compromisso firmado, as reconciliações
lentamente obtidas e rapidamente perdidas que vão surgindo entre
a fusão com os nossos grupos sociais e o destaque que o indivíduo
ganha ao destacar-se deles (SIMMEL, 2020, p. 43-44)

É ali, na luta conflagrada entre as diferentes tendências, que a moda surge
como forma e meio socializador das conciliações que rapidamente se desfazem. É nesse
campo de batalha que se dão “[...] as condições de vida da moda como uma manifestação
universal da história de nossa espécie” (SIMMEL, 2020, p. 46), ora direcionando o indivíduo
à integração e ao universal através da imitação, ora satisfazendo sua necessidade de
distinção e diferenciação. Por essa razão, de fato, quem adotava ou não os novos estilos
não era uma questão crucial para Simmel. Para ele, não é ali que reside a natureza da moda,
como sugere Crane (2006), mas sim nas forças contrárias do espírito que se objetivam na
forma moda.
Para finalizar esta breve reflexão, vale lembrar o último parágrafo do ensaio
de Simmel, no qual ele conclui que
[...] a moda se mostra apenas uma estrutura singular e com
características especiais em meio a tantas outras, nas quais tanto
a finalidade social como a individual objetivaram as correntes
contrapostas da vida, dando-lhes o mesmo direito (2020, p. 75)

Se a moda é essa objetivação da vida observada pela sociologia de Simmel,
a qual não é só sociologia, mas “[...] uma extensão e uma aplicação, entre outras, de sua
filosofia [...]” (VANDENBERGHE, 2018, p. 24), pode-se dizer então que, para ele, a moda
não é só moda ou só imitação.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diferentemente do que é sugerido na referência que Crane (2006) faz a Simmel,
o ensaio A Moda é mais que a revelação de um mecanismo de imitação. Ao retomar de
maneira breve a discussão proposta por Simmel (2020), verificou-se que a moda é a
expressão de uma forma de socialização que se materializa nas práticas do vestuário. A
leitura do ensaio de Simmel deve ter no horizonte os desdobramentos de suas reflexões
teóricas, as quais permitem revelar as interações e as formas de socialização presentes em
diferentes práticas socializadoras, entre elas a moda. Essas práticas socializadoras, que
estão na base da própria formação das unidades sociais, conforme apontado por Simmel,
possuem caráter provisório, e são marcadas por breves apaziguamentos em um universo
de conflitos e diferenças.
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Com os desdobramentos teóricos aqui apontados, espera-se que esse rápido
texto sirva de apoio para que estudantes de moda se apropriem do ensaio simmeliano,
dando conta de que a moda como fenômeno social ultrapassa a condição de uma teoria
da imitação. Visto dessa maneira, o texto simmeliano se apresenta como uma lente que
permite ler a moda como um fenômeno movediço, que ao materializar-se na forma de
vestuário evidencia práticas socializadoras, conflitos e redes relacionais que tornam fugazes
as fronteiras entre grupos e indivíduos.
A partir desse ponto, um novo desafio de ordem metodológica se apresenta. Ele diz
respeito a identificar e suspender para análise os momentos nos quais os apaziguamentos
são abalados pelas diferenciações, antes que se tornem modas e sejam, mais uma vez,
temporariamente apaziguados. Nesse sentido, o desafio não é percorrer o caminho da
imposição da moda, que pode ou não atravessar diferentes classes sociais em diferentes
direções, mas conseguir localizar a centelha da diferenciação que, em um lapso temporal,
2
deixará de ser diferenciação para se transformar novamente em moda.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo analisar a ligação existente entre o campo do vestuário
com o da memória, identificando como a primeira área mencionada pode agir sendo um
fator, tanto construtor, quanto desconstrutor identitário. Inicialmente, são trazidos conceitos
fundamentais para que seja possível discutir a temática, posteriormente, são apresentados
casos que exemplifiquem o que foi abordado de forma teórico-conceitual, como peças de
vestuário, atualmente, preservadas em instituições museológicas. O estudo dá-se por meio
de uma revisão bibliográfica e estudo de caso. Dessa forma, concluindo que a memória e a
identidade são indissociáveis, e ambas podem ser modeladas e remodeladas, assim como
o vestuário modela-se ao corpo, entendeu-se, então, que há uma ligação direta entre os
três conceitos aqui abordados.
Palavras-chaves: Vestuário; Memória; Identidade.
Abstract
The present study aims to analyze the existing connection between the clothing field and the
memory field, identifying how the first mentioned area can act as a factor, both constructor
and identity deconstructor. Initially, fundamental concepts are brought so that it is possible
to discuss the subject, later, cases are presented that exemplify what was approached in
a theoretical-conceptual way, such as pieces of clothing, currently preserved in museum
institutions. The study is carried out by means of a bibliographic review and case study.
Concluding that memory and identity are inseparable, and both can be modeled and
remodeled just as clothing ismodeled on the body, it was understood that there is a direct
link between the three concepts discussed here.
Keywords: Clothing; Memory; Identity.
Résumé
Cette étude vise à analyser le lien entre le domaine du vêtement et le domaine de la mémoire,
en identifiant comment le premier domaine mentionné peut agir comme un facteur, à la
fois constructeur et desconstructeur de l’identité. Dans un premier temps, des concepts
fondamentaux sont introduits afin qu’il soit possible de discuter du sujet ; ensuite, des cas
sont présentés qui illustrent ce qui a été abordé de manière théorico-conceptuelle, comme
les vêtements, actuellement conservés dans les institutions muséales. L’étude est réalisée
au moyen d’une revue bibliographique et d’une étude de cas. En concluant que la mémoire
et l’identité sont inséparables, et que toutes deux peuvent être modelées et remodelées tout
comme les vêtements sont modelés sur le corps, il a été compris qu’il existe un lien direct
entre les trois concepts abordés ici.
Mots-clés: Vêtements ; Mémoire ; Identité.
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1 INTRODUÇÃO
Não restam dúvidas de que a sociedade contemporânea se apropria do
vestuário para construir suas relações sociais. Para além disso, o indivíduo faz uso do
vestuário também para (des)construir sua identidade. Dito isso, o artigo, aqui apresentado,
tem como objetivo principal, refletir sobre o vínculo existente entre o campo do vestuário,
da memória e da identidade, identificando como a primeira área mencionada pode agir
sendo um fator de construção ou de desconstrução identitária.
Inicialmente, serão apresentados conceitos basilares para o entendimento
da discussão que dar-se-á, bem como, para compreender os estudos de casos que serão
abordados. Utilizando como base teórico-conceitual, pesquisadores que atuem nas áreas
mencionadas, sendo elas, interdisciplinares, suas formações poderão ser das mais diversas,
bem como, designers, neurocientistas, antropólogos, historiadores, egiptólogos, museólogos,
entre outros.
De acordo com o neurocientista argentino Ivan Izquierdo (1989), a conceituação
de memória surge através do entendimento de que ela é “o armazenamento e evocação
de informação adquirida através de experiências; a aquisição de memórias denomina-se
aprendizado. As experiências são aqueles pontos intangíveis que chamamos de presente”
(IZQUIERDO, 1989, p. 89). Sendo assim, infere-se que a experiência é construída através
do que é vivenciado no agora, mas que no momento em que pensamos no acontecimento,
quando evocamos o que foi experienciado, já tornou-se passado.
O antropólogo francês Joel Candau (2019) categoriza a memória como o
elemento essencial para a construção da identidade do indivíduo, o autor esclarece que
“a perda de memória é, portanto, uma perda de identidade [...] Sem memória o sujeito
se esvazia, vive unicamente o momento presente, perde suas capacidades conceituais
e cognitivas. Sua identidade desaparece” (CANDAU, 2019, p. 59), dessa forma, o autor
trabalha a ideia de que memória e identidade são indissolúveis, e da mesma forma que uma
memória pode vir a modelar a identidade, a identidade também pode modelar as memórias.
Complementando Candau (2005), Merlo e Rahme (2015) ressaltam que
“a memória marca, demarca e remarca e, nesse sentido, a nossa identidade está em
questão” (MERLO e RAHME, 2015, p. 120), avaliando o pensamento das autoras, é possível
compreender a importância existente na ação do esquecimento, principalmente quando
este está relacionado na superação de traumas, acidentes, tragédias e fobias.
Candau (2005) evidencia que “a memória, com efeito, é uma faculdade cujos
produtos são as recordações e o esquecimento. [...] Só depois de ter experimentado o
esquecimento é que um indivíduo consegue apreciar a lembrança” (CANDAU, 2005, p.
11). O esquecimento não é de todo ruim, vale ressaltar que memória e esquecimento são
elementos complementares, pois sem o esquecimento não há lembrança. Considerando
a definição de lembrança da egiptóloga alemã Aleida Assmann (2011), um elemento de
caráter retrospectivo, “acionado somente quando a experiência na qual a lembrança se
baseia já estiver consolidada no passado” (ASSMANN, 2011, p. 15).

SILVEIRA, Vestuário, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 24 - 35

26

VESTUÁRIO, MEMÓRIA E (DES)CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA

REAMD

Candau (2019) traz essa dualidade entre memória e esquecimento ao relatar
que “há nisso uma oposição trágica e paradoxal entre a amnésia que permite a sobrevivência,
mas que enfraquece o sentimento de identidade, e a memória que, uma vez retornando,
tal como “um câncer luminoso” vem devorar a vida da pessoa” (CANDAU, 2019, p. 154).
Candau (2019) ainda classifica a memória em três tipos, sendo eles: a
protomemória, a memória propriamente dita e a metamemória. Sendo a protomemória
constituída pelos “saberes e as experiências mais resistentes e mais bem compartilhadas
pelos membros de uma sociedade” (CANDAU, 2019, p. 22), seria essa, a memória de
nossos hábitos, como aprendizagens adquiridas na infância e carregadas ao longo da vida.
A memória propriamente dita, também conhecida como memória forte, está diretamente
relacionada às recordações, às evocações do passado e trazer ao presente as reminiscências
mais distantes (CANDAU, 2019). E, por último, a metamemória como a “representação
que cada indivíduo faz de sua própria memória [...] uma memória reivindicada, ostensiva”
(CANDAU, 2019, p. 23).
Alinhavando o conceito de Candau (2005; 2019), o pesquisador Peter Stallybrass
(2016) reflete que “a roupa tende, pois, a estar fortemente associada à memória. [...] Quando
a pessoa está ausente ou morre, a roupa absorve sua ausente presença” (STALLYBRASS,
2016, p. 17), e então, chegamos ao questionamento principal desta pesquisa: O vestuário
pode ser considerado um elemento auxiliar para as reminiscências? E pode ser um fator
que influencie na construção e na desconstrução das identidades dos indivíduos?
Partindo da premissa de que qualquer objeto pode ser considerado um suporte
de memória, auxiliando na evocação das reminiscências, neste artigo, serão identificados
alguns elementos que caracterizam o vestuário como suporte memorial, consequentemente,
ligado à (des)construção identitária dos atores sociais. Dando continuidade à pesquisa,
será definido para este estudo o vestuário como (NACIF, 2007):
Um conjunto formado pelas peças que compõem o traje e por
acessórios que servem para fixá-lo ou complementá-lo. Num sentido
amplo do termo, o vestuário é um fato antropológico quase universal,
uma vez que na maior parte das sociedades humanas antigas e
contemporâneas são usadas peças de vestuário e acessórios que
ornamentam o corpo humano” (NACIF, 2007, p. 1).

Diante disso, os exemplos que serão abordados para a visualização conceitual
de forma prática, que respondem a está indagação são: o casaco do pijama que o presidente
da República Getúlio Vargas estava usando na noite em que se suicidou, preservado no
acervo do Museu da República, no Rio de Janeiro, e as roupas dos prisioneiros do campo
3
de concentração de Auschwitz, atualmente expostas no Memorial e Museu AuschwitzBirkenau, através dos relatos do químico e vítima do regime nazista, Primo Levi.
Entende-se que a roupa como fator de caráter identitário pode ser analisada
desde o início dos tempos, de acordo com a teoria criacionista, quando em Gênesis fala-se
sobre Adão e Eva, que após caírem em tentação e comerem do fruto proibido, ao abrirem
3 Site oficial do Memorial e Museu Auschwitz-Birkenau, disponível em: <http://auschwitz.org/en/>. Acesso em: 06 fev. 2021.
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os olhos viram-se nus, juntaram folhas de figueiras para se cobrirem, pois a partir daquele
momento havia a sensação de constrangimento e vergonha.
Sendo assim, considerando o pudor como um dos fatores do surgimento da
indumentária, entende-se que despir o indivíduo é uma forma de constrangê-lo e de tirar
o seu referencial identitário. Para além do pudor, existem outros dois fatores conhecidos
como influenciadores para a origem do vestuário, são eles: a proteção – principalmente,
climáticas – e adorno – como forma de diferenciação entre os demais indivíduos da sociedade
(BARTHES, 2005).
Visto que este artigo é um recorte do início da pesquisa de mestrado da autora,
foi considerado como procedimento metodológico utilizar a revisão de bibliografia para
abarcar melhor o questionamento levantado, apropriando-se dos casos citados acima, a
fim de exemplificar para compreender os conceitos abordados.
2 AS RELAÇÕES ENTRE VESTUÁRIO, MEMÓRIA E IDENTIDADE
Inicialmente, será apresentada a discussão acerca de um objeto têxtil
musealizado, pertencente à memória nacional (POLLAK, 1989), a vida social do paletó do
pijama do presidente da República Getúlio Vargas, usado na noite de seu suicídio, que é
mantido com o intuito de conservação e preservação, aos cuidados da reserva técnica do
Museu da República, situado na cidade do Rio de Janeiro. Uma das peças mais emblemáticas
da exposição “Saio da vida para entrar na memória”, realizada entre os anos de 2014 e
2015.
Ao longo dos anos, a exposição dessa peça – em específico – vem sendo de
curta duração, visando desacelerar a degradação do tecido, visto que, é um material que
em exposição prolongada a um acondicionamento não tão ideal como a grande incidência
de luz, a umidade relativa do ar e a temperatura do ambiente, pode vir a acarretar numa
má conservação, portanto, a peça passa mais tempo na reserva técnica, acondicionada
de forma adequada, do que exposta ao público, como prevenção de riscos.
4
De acordo com o site oficial do Museu , é possível encontrar algumas informações,
acerca da peça de vestuário, através do que chamam de “memória do pijama”, ficando
evidente que “profissionais especializados cuidam de sua preservação e conservação, por
motivos técnicos ora ele é exposto à visitação pública, ora ele é guardado em lugar seguro
e bem controlado” (MUSEU DA REPÚBLICA, s/d). Há, também, a seguinte definição para
a relação entre o pijama e seu portador:
Colocar uma roupa de dormir e preparar-se para a morte é um
gesto simbólico e enigmático. Afinal, dorme-se com a roupa com
que se acorda no dia seguinte, dando continuidade ao ciclo da
vida. A roupa de dormir guarda a memória do fim e do começo
dos dias, de algum modo ela encarna o sono e o sonho. Getúlio
Vargas utilizou uma roupa de dormir para morrer. O corpo que
dava volume à roupa deixou de existir, mas a roupa ficou entre nós,
insone. A vida social do pijama continua (MUSEU DA REPÚBLICA,
s/d).
4 Site oficial do Museu da República, disponível em: <http://museudarepublica.museus.gov.br/>. Acesso em: 06 fev. 2021.
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Bem como o título da exposição, o personagem aqui abordado tirou sua própria
vida, mas entrou na memória nacional, e o paletó do pijama segue perpetuando de forma
simbólica o dia ao qual o presidente escolheu para suicidar-se. Através da Figura 1 podese observar a peça em questão, ainda com a mancha de sangue preservada e o buraco
da bala próximo ao bolso superior do paletó.
Figura 1 – Paletó do pijama do presidente da República Getúlio Vargas

5

Fonte: Instagram oficial do Museu da República (2020)

Compreende-se que manter preservado este tipo de objeto têxtil, auxilia
na conservação dos vestígios do passado. Tornando este objeto acessível à sociedade,
possibilita que a mesma, possa trazer à tona suas reminiscências voltadas ao período em
questão. Lembranças relacionadas ao portador do objeto, no caso do paletó do pijama,
o público que visita a exposição e tem contato com o objeto exposto, possui um suporte
memorial têxtil a seu alcance visual. A “memória do pijama” termina com a seguinte frase:
Como um duplo do corpo do Chefe o pijama sobrevive, desafia a
morte, acende a memória e vira manchete, tema de crônica, capa de
jornal, inspira exposição, instalação artística e anima o movimento
grevista. O tiro que mudou a história atingiu o pijama e deste então
ele não descansa em paz. A vida social do pijama continua (MUSEU
DA REPÚBLICA, s/d).

Na Figura 2, é possível observar o contexto ao qual o objeto musealizado
está inserido, o quarto do presidente, onde ele veio a suicidar-se, situado no Palácio do
Catete, onde atualmente é a sede do Museu da República, com as adaptações para melhor
acondicionamento dos móveis e objetos.

5 Instagram oficial do Museu da República, disponível em: <https://www.instagram.com/museudarepublica/>. Acesso em: 06
fev. 2021.
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Figura 2 – Quarto do presidente da República Getúlio Vargas

Fonte: Site Viagem de A a Z

6

De acordo com a museóloga Maria Cristina Oliveira Bruno (2006), “as
instituições museológicas dignificam as ações humanas, preservando referências
culturais que permitem a construção de processos históricos e identitários” (BRUNO,
2006 p. 119), e os objetos selecionados dizem muito sobre uma sociedade. Logo,
quando decide-se preservar uma peça de um personagem importante da história oficial
do país, entende-se que esse objeto emblemático faz parte da memória nacional –
oficial.
Porém, de tempos em tempos, questionamentos devem ser realizados
acerca da seleção dos objetos que foram selecionados como representantes da memória
oficial de um país, visto que, a memória é um campo de disputa, principalmente, política,
e a seleção desses objetos não ocorrem de maneira aleatória. Enquanto para alguns,
o paletó do presidente representa parte da história oficial do país, para outros, não
há o mesmo valor e significação atribuídos, pois há outras memórias consideradas
tão importantes quanto.
Para Pollak (1989) “a memória entra em disputa. Os objetos de pesquisa
são escolhidos de preferência onde existe conflito e competição entre memórias
concorrentes” (POLLAK, 1989, p. 4), além da memória ser vista como um campo
imparcial, ela é um elemento usado para disputar território e poder. Sendo assim,
é dever da sociedade questionar-se e questionar o Estado sobre quem tais objetos
musealizados representam e para quem está direcionada essa representação de
memória nacional, visto que, dificilmente um objeto, uma história, uma narrativa, um
personagem, consiga representar de forma hegemônica uma sociedade tão ampla e
diversa.
Em oposto à memória nacional – oficial, existem as memórias
subterrâneas, memória dos grupos excluídos, marginalizados e das minorias (POLLAK,
1989). Portanto, assim como a seleção de preservar, em uma instituição museológica,
6 Site Viagem de A a Z, disponível em: <https://viagemdeaaz.com/pt/2019/06/11/rio-de-janeiro/galeria-38/>. Acesso em: 06 fev.
2021.
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um objeto vinculado a um presidente da República tem como objetivo manter a história
desse personagem viva na memória nacional. Sendo assim, tirar de circulação objetos
de vestuário pertencentes à história de personagens considerados como irrelevantes,
torna-se propício para que a história dos mesmos caia no esquecimento da sociedade.
Já o segundo caso aqui a ser analisado, trata de um conjunto de peças
de vestuário representantes de um coletivo, são os uniformes utilizados pelas vítimas
do regime nazista, prisioneiras do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, na
Polônia. Considerando para a análise, os relatos realizados pelo ex-prisioneiro e
escritor italiano Primo Levi (1988) em sua obra É isto um homem?
Os uniformes preservados, conservados e expostos ao público, no
Memorial e Museu de Auschwitz-Birkenau, são o registro material das memórias
traumáticas do que foi vivido nos campos de concentração. De acordo com informações
retiradas do site do Memorial, criou-se a Tabela 1 para possibilitar uma melhor
visualização dos objetos que compõem as coleções do museu, entre eles estão:
Tabela 1 – Objetos que compõem as coleções do Museu de Auschwitz-Birkenau

80 mil sapatos

260 roupas civil

3,8 mil malas

40 m³ de objetos de metal derretidos

12 mil panelas

6 mil exemplares de coleções artísticas

460 próteses

40 kg de óculos

570 roupas de campo (os uniformes)

260 mantas judaicas de oração

Fonte: Memorial e Museu de Auschwitz-Birkenau

7

No arquivo de Auschwitz-Birkenau há inúmeros registros fotográficos,
documentos, entre outras tipologias de registros. Sabe-se que tanto durante o período
de aprisionamento quanto posteriormente, surgiram inúmeras obras literárias de
prisioneiros que foram vítimas do regime devido ao intelecto, tanto nesse campo como
8
em outros. Um dos exemplos é a obra póstuma A Memória Coletiva , do sociólogo
francês Maurice Halbwachs, vítima do regime nazista, tornou-se prisioneiro no
campo de Buchenwald, onde acabou falecendo em 1945, e sua obra foi publicada
no ano de 1950, grande contribuição à academia e aos estudiosos do campo da
memória, famoso por trazer o conceito de memória coletiva para as discussões.
De acordo com os relatos de experiência pessoal, trazidos por Levi
(1988) em sua obra, o italiano comenta que, ao chegar no campo de concentração, a
impressão que ele tem sobre os prisioneiros é que são todos fantasmas, uniformemente
padronizados dos pés à cabeça, com a aparência abatida, num momento inicial não há
7 Material didático de Auschwitz-Birkenau história e presente, disponível em: <http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/
auschwitz/historia_terazniejszosc/auschwitz_historia_i_terazniejszosc_wer_portugalska_2010.pdf>. Acesso em: 06 fev. 2021.
8 La Mémoire Collective.
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como distinguir quem é quem, parecem todos iguais. Levi descreve “um boné ridículo,
uma longa túnica listrada que, apesar da escuridão e da distância, adivinhava-se
esfarrapada e imunda” (LEVI, 1988, p. 23).
O autor ainda relata que, sobre o ritual de chegada, chamado também
de processo de higienização, primeiro os prisioneiros devem despir-se, amontoam
suas roupas de civil, separam seus calçados, logo, chega um dos uniformizados
varrendo os calçados para um canto, misturando tudo para o desespero das vítimas
– mal sabem elas que não teriam o direito de calçar seus próprios calçados – barba
aparada e cabelo raspado, todos, sem exceção. Após a higienização, recebem os
uniformes listrados e um par de sapatos (LEVI, 1988).
Nas Figuras 3 e 4, é possível identificar a variedade dos tipos de objetos
pessoais que eram confiscados, logo na chegada dos prisioneiros, no pavilhão da
desinfecção, e o amontoado de calçados dos prisioneiros, respectivamente.
Figura 3 – Objetos pessoais dos prisioneiros confiscados pelos guardas

9

Fonte: Instagram oficial do Memorial e Museu de Auschwitz-Birkenau (2020)
Figura 4 – Amontoado de calçados pertencentes aos prisioneiros

Fonte: Instagram oficial do Memorial e Museu de Auschwitz-Birkenau (2020)
9 Instagram oficial do Auschwitz Memorial e Museu, disponível em: <https://www.instagram.com/auschwitzmemorial/>. Acesso
em: 06 fev. 2021.
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Naquele momento, Levi (1988) percebera que não deixava de ser mais
um dos fantasmas, integrando-se ao grupo que tinha visualizado na chegada do
campo. Todos iguais, a impressão era de que estavam em frente a um espelho, vendo
no companheiro ao lado, o próprio reflexo. Levi (1988) reflete “nada mais era nosso:
tiraram-nos nossas roupas, os sapatos, até os cabelos” (LEVI, 1988, p. 32), ou seja,
tiraram a vontade de viver.
O contemporâneo Joel Candau (2019), ao referir-se a respeito da relação
dos objetos com a identidade do indivíduo, aponta que “o sequestro de objetos que
evocam a vida exterior é, ao mesmo tempo, um sequestro da identidade” (CANDAU,
2019, p. 160). Entende-se aqui que esse processo de higienização ao qual os
prisioneiros passam logo na chegada, é uma limpeza do que eles eram fora dali,
retirar tudo o que remete para o mundo fora dos portões é como apagar a vida que
eles tiveram antes, retirar o referencial identitário deles, e o uso do vestuário foi um
forte fator para a desconstrução de identidade de cada um, a uniformização tornou-os
todos iguais, enfraquecendo-os psicologicamente configurando, o que Levi descreve,
que “quem perde tudo, muitas vezes perde também a si mesmo” (LEVI, 1988, p. 33).
Ao referir-se sobre os prisioneiros dos campos, Candau (2019) ainda
complementa:
A aniquilação da memória e da identidade dos deportados antecede
a suas exterminações físicas e começa pela “de-nominação”,
manifestando-se administrativamente pela substituição do nome de
cada pessoa por um número de registro” (CANDAU, 2019, p. 67).

Corroborando com o que Candau (2019) apresenta, sabe-se que, junto
aos uniformes, os prisioneiros recebem uma numeração, também marcada na pele.
Daquele momento em diante ninguém mais é chamado pelo nome e se não souber seu
número, não come, e ainda sofre represálias dos guardas. Porém, junto à numeração
no casaco do uniforme, havia um símbolo, caracterizando a qual grupo o prisioneiro
pertencia. Primo Levi (1988) relata que existiam três tipos de categorias:
Todos vestem roupa listrada, todos são Häftlinge , mas os criminosos
levam, ao lado do número, costurado no casaco, um triângulo verde;
os políticos, um triângulo vermelho; os judeus, que formam a grande
maioria, levam a Estrela de Davi, vermelha e amarela” (LEVI, 1988,
p. 42).
10

Logo, pode-se identificar que os prisioneiros classificados por grupos e identificados pelo
uniforme, possuem, dentro do sistema do campo, uma única forma de construção identitária
coletiva, sendo o símbolo costurado no casaco do uniforme. Na Figura 5, pode-se observar
um dos tipos de símbolos utilizados e a localização dele no casaco, bem destacado e visível.

10 Prisioneiros.
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Figura 5 – Uniforme de um preso político, o triângulo vermelho desbotado devido as ações do tempo

Fonte: Instagram oficial do Memorial e Museu de Auschwitz-Birkenau (2020)

Encerra-se esta análise com o que Levi (1988) resumiu desse processo de
transformação de homem a prisioneiro em uma frase que caracteriza a desconstrução
identitária e o esquecimento, “quem perde tudo, muitas vezes perde também a si
mesmo” (LEVI, 1988, p. 33).

7 CONCLUSÃO
Através da pesquisa realizada, pode-se perceber os fatores que evidenciam
a relação do vestuário como um elemento tanto construtor quanto desconstrutor
identitário, por meio da uniformização, e também o vestuário como objeto encarregado
de não deixar cair no esquecimento as memórias, sejam elas nacionais como as
traumáticas, das vítimas dos campos de extermínio.
Considerando o primeiro caso, pode-se concluir, através das percepções,
a relação existente no vestuário como objeto representante da memória nacional,
musealizado, preservado e conservado, uma peça de roupa eternizada na história
social do país. Na vida social do pijama de um presidente da República, tal objeto
possui a incumbência de não deixar que a história desse personagem político caia
no esquecimento da sociedade, principalmente, ao considerar-se que foi a última
vestimenta que ele usou em vida.
No caso dos uniformes dos prisioneiros de Auschwitz-Birkenau, a
uniformização foi um fator que pôde gerar tanto a desconstrução quanto a construção
identitária do indivíduo/coletivo. Quanto a memória das vítimas, os objetos expostos
atualmente, trabalham contra o esquecimento das atrocidades realizadas durante o
regime nazista e eternizam as vítimas que por aqui passaram.
Para além da relação existente entre os três campos aqui dispostos a serem
estudados e relacionados, comprova-se a importância na relação entre a memória
e o esquecimento, como apontou o autor Joel Candau (2019), sobre os benefícios e
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malefícios de esquecer algo específico, visto que está diretamente ligado à identidade
da pessoa, mas também atua amenizando o tormento que lembranças dolorosas
11
poderiam evocar .
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RESUMO
Assistimos ao longo do ano de 2020 a uma estagnação da cultura do luxo, uma vez que
a produção na China e na Itália ficaram completamente comprometidas. Assim, podemos
observar nesse período iniciativas interessantes e sintonizadas, de grandes marcas e
conglomerados, com o momento global. Diante deste cenário, vislumbramos o quanto o
mercado do luxo está enraizado na nossa cultura. De certo, ainda que o luxo esteja associado
a uma inutilidade, num momento de crise planetária, esse mercado mostra como pode ser
útil. Além do mais, como sabemos, o luxo está vinculado a ideia de eternidade e de sonho,
vetores cada vez mais intensificados em tempos de incertezas. Para compreender os vetores
de sentido acionados por este setor, sobretudo no universo da moda, e como o mesmo pode
ser fundamental para a humanidade – ainda que esteja associado ao supérfluo -, lançamos
mão da colaboração de autores como Renato Ortiz (2019), Gilles Lipovetsky e Eliette Roux
(2005) e Claudio Diniz (2012). Para tanto, destacamos três momentos reflexivos em que
priorizamos: a) uma abordagem sobre o imaginário do luxo, seus valores e sua relação
com os modos de vida contemporâneos; b) a democratização do que é aparentemente
restritivo; e c) a proliferação do luxo no Brasil, enfatizando, sobretudo, a indissociabilidade
do luxo na cultura humana.
Palavras-chaves: Cultura; Luxo; Moda; Beleza.
Abstract
We have witnessed a stagnation of the culture of luxury in the throughout 2020, since the
production in China and Italy have been completely compromised. Thus, we can observe
in this period some interesting and aligned initiatives from big trademarks and merged
corporations to the global moment. Given this scenario, we see how much the luxury
market is entrenched in our culture. Certainly, even though luxury is associated with some
uselessness, at a time of global crisis, this market shows how it can be useful. Besides that,
as we know, luxury is linked to the idea of eternity and dream, vectors that are intensified in
times of uncertainty. To understand the meaning vectors triggered by this sector, especially
in fashion’s universe, and how it can be fundamental to humanity – even if it’s related to
superfluous – we resort to some author’s collaboration such as Renato Ortiz (2019), Gilles
Lipovetsky e Eliette Roux (2005) and Claudio Diniz (2012). Therefore, we highlight three
reflective moments to be prioritized: a) an approach about the luxury imaginary, its values
and its relation with the contemporaneous ways of living; b) the democratization of what is
apparently restrictive; and c) the proliferation of luxury in Brazil, emphasizing above all the
indissociability of luxury in human culture.
Keywords: Culture; Luxury; Fashion; Beauty.
Résumé
Nous avons assisté à une stagnation de la culture du luxe tout au long de 2020, car la
production en Chine et en Italie a été complètement compromise. Ainsi, on peut observer dans
cette période des initiatives intéressantes et adaptées, de grandes marques et conglomérats,
avec le moment mondial. Dans ce scénario, nous voyons comment le marché du luxe est
ancré dans notre culture. Certes, même si le luxe est associé à l’inutilité, en temps de crise
mondiale, ce marché montre à quel point il peut être utile. De plus, on le sait, le luxe est lié
à l’idée d’éternité et de rêve, vecteurs de plus en plus intensifiés en période d’incertitude.
Pour comprendre les vecteurs de sens déclenchés par ce secteur, notamment dans l’univers
de la mode, et en quoi il peut être fondamental pour l’humanité - même s’il est associé
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au superflu -, nous utilisons la collaboration d’auteurs comme Renato Ortiz (2019), Gilles
Lipovetsky et Eliette Roux (2005) et Claudio Diniz (2012). Pour cela, nous mettons en
lumière trois moments de réflexion dans lesquels nous privilégions: a) une approche de
l’imaginaire du luxe, de ses valeurs et de son rapport avec les modes de vie contemporains;
b) la démocratisation de ce qui est apparemment restrictif; et c) la prolifération du luxe au
Brésil, soulignant avant tout l’inséparabilité du luxe dans la culture humaine.
Mots-clés: Culture; Luxe; Mode; Beauté.
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1 INTRODUÇÃO
A cultura do luxo praticamente parou nos primeiros meses do ano de 2020,
em função da pandemia provocada pelo COVID-19. Potências mundiais invadidas pelo
coronavírus tiveram suas atividades produtivas e comerciais inteiramente comprometidas,
quando a preocupação essencial passou a ser a sobrevivência. Nesse cenário desolador
que mobiliza todo o planeta, grandes marcas de luxo, concentradas na Europa, nos
Estados Unidos e na Ásia, mudaram suas estratégias e passaram a se concentrar em como
empreender medidas de solidariedade.
Um dos mercados mais atingidos, a cultura do luxo, esteve com sua produção
praticamente estagnada no primeiro semestre de 2020, uma vez que a produção na China
e na Itália ficaram completamente comprometidas. Assim, podemos observar iniciativas
interessantes e sintonizadas, de grandes marcas e conglomerados, com o momento global.
Dentre as estratégias, destacaram-se as empreendidas por marcas de moda
como Louis Vuitton, Prada e Bvlgari. O presidente do grupo LVMH, BernardArnault, determinou
que três das suas fábricas de perfume produzam álcool gel diversamente aos habituais
cosméticos e demais fragrâncias para marcas do conglomerado. O gel hidroalcoólico será
doado a hospitais franceses. A empresa também doou US$ 2,2 milhões à Sociedade da
Cruz Vermelha da China. A Prada, por sua vez, decidiu doar seis UTIs para três hospitais em
Milão, na Itália, um dos países mais afetados pelo coronavírus. Os hospitais beneficiados
foram o Vittore Buzzi, o Sacco e o San Raffaele”. Já a Bvlgari, fez uma doação ao hospital
Lazzaro Spallanzani em Roma, que permitiu a compra de um sistema de aquisição de
imagens microscópicas de última geração, uma máquina fundamental para apoiar uma
pesquisa que visa o isolamento do vírus, projetando prevenção e tratamento.
Diante deste cenário, vislumbramos o quanto esse mercado do luxo está
enraizado na nossa cultura e o quanto qualquer tipo de alteração no curso produtivo e
comercial impacta este mesmo mercado, como tantos outros. De certo, ainda que o luxo
esteja associado a uma inutilidade, num momento de crise planetária, esse mercado mostra
como pode ser útil. Além do mais, vamos procurar evidenciar que o luxo e o luxo na moda
estão associados a ideia de eternidade, de sonho e de beleza, vetores cada vez mais
intensificados em tempos de incertezas.
Para tanto, lançamos mão da colaboração de autores como Renato Ortiz (2019),
Gilles Lipovetsky e Eliette Roux (2005) e Claudio Diniz (2012). Renato Ortiz, preocupa-se
em compreender como o luxo se insere na modelagem dos estilos de vida contemporâneos;
para Gilles Lipovetsky e Eliette Roux, o principal argumento de suas reflexões parte da
constatação de que esse tipo de consumo nunca foi tão grande como nos tempos atuais;
e Claudio Diniz nos aponta para o cenário brasileiro e observa o crescente interesse dos
conglomerados de luxo para o nosso país. Outros autores mais circunstanciais sobre o
tema serão acionados no decorrer do percurso argumentativo.
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2 VIVER O LUXO: POR ALGUMAS DEFINIÇÕES DESTE UNIVERSO
Reconhecido sociólogo brasileiro, Renato Ortiz vem colaborando muito sobre
as reflexões da vida contemporânea. O autor traz observações sobre a cultura brasileira e
suas relações com a identidade nacional, sempre preocupado com o tema da mundialização,
a diversidade e o universalismo. Nas suas indagações, o consumo e o mercado acabam
tendo um papel preponderante, sobretudo numa cultura perpassada pelos objetos materiais,
cada vez mais regidos e incorporados enquanto bens simbólicos.
O seu livro mais recente, O universo do luxo (2019), como o próprio título
anuncia, se atém a esmiuçar essa maneira de viver atrelada à práticas e objetos que têm
no luxo a sua definição. Especialmente num momento em que o luxo se globaliza, o mesmo
se constitui em padrão de autoridade e tem sua legitimidade simbólica espraiada para além
das particularidades locais e nacionais. No entanto, ainda que global, o luxo continua restrito,
e essa particularidade o constitui enquanto um fenômeno social extremamente intrigante.
Como observa Ortiz (2019, p.7), dois movimentos estão associados ao luxo: expansão e
exiguidade. “Seus objetos são globais, encontram-se em ‘todo’ o planeta, mas seletivos,
são inacessíveis à maioria das pessoas”.
Nesse universo, como denomina o autor, o campo da moda ocupa um espaço
extremamente importante. Marcas e conglomerados do setor do vestuário e acessórios
constituem esse território singular em que certos modos de ser e de estar no mundo
são adotados, estimulados e cobiçados pelos indivíduos. Yves Saint Laurent, Dior, Prada,
Burberry, Chanel, Gucci, Hermès e Louis Vuitton são alguns dos ícones desse universo que
mobiliza cifras na casa dos milhões... Só para termos uma ideia dos montantes, a marca
francesa Louis Vuitton, até meados de 2019, era considerada a marca de luxo mais valiosa
do mundo (valor de US$ 47,2 bilhões), segundo dados do ranking BrandZ, divulgados pela
WPP e pela Kantar. Outras duas marcas também francesas ocupam o segundo e terceiro
lugar neste mesmo ranking: a Chanel (valor de US$ 37 bilhões) e a Hermès (US$ 31
2
bilhões) .
Vislumbramos, assim, o papel da moda e da beleza no universo do luxo. Para
termos uma noção de como se desenvolve a cadeia produtiva desse setor, é importante
assinalar que a indústria têxtil e de vestimentas vem cada vez mais procurando centros
em que se encontra uma mão de obra mais acessível e, por isso mesmo, assistimos a um
crescimento exponencial da produção asiática e o descenso da hegemonia europeia. De
todo modo, os principais grupos responsáveis por bens pessoais de luxo concentram-se,
ainda, no ocidente. Há um predomínio das marcas italianas e francesas. No caso da França,
especialmente, conforme observa Ortiz, há uma associação cultural com o luxo.
A ideia que o luxo seria um atributo essencialmente francês prevalece
ainda hoje (...): ‘O luxo é de origem exclusivamente francesa e
aristocrática. Seus componentes essenciais são a arte, a elegância,
o bom gosto e a beleza’ (ORTIZ apud SICARD, 2019, p. 30).
2 Para maiores detalhes ver In matéria da Revista Exame, julho de 2019, por Vanessa Barbosa. Link: https://exame.abril.com.
br/marketing/estas-sao-as-10-marcas-de-luxo-mais-valiosas-do-mundo-em-2019/
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Ainda assim, o que mais chama atenção do sociólogo é o fato de que há uma
deslocalização dos produtos impulsionada pela globalização e existe, consequentemente,
um hiato entre o lugar de origem dos produtos e a representação simbólica a que nos
remetem; “os objetos circulam sem que o peso identitário perturbe o seu movimento”
(ORTIZ, 2019, p. 35). No campo do luxo e da moda isso fica ainda mais evidente, pois,
quase sempre a identidade das marcas não coincide com sua geografia de origem; elas
pertencem ao espaço da modernidade-mundo, como defende o autor. E por isso mesmo
um estilista como Yamamoto vai afirmar que: “não há nenhuma nacionalidade em minhas
roupas. Elas não são nem japonesas, nem francesas, nem americanas. Minhas roupas não
pertencem à nenhuma nação” (ORTIZ apud BAUDOT, 2019, p. 37). Tal aspecto relativiza
exponencialmente a questão identitária relacionada ao consumo do luxo, particularmente,
e ao consumo de forma mais ampla.
Inegavelmente, embora desterritorializados, os bens de luxo estão associados
a alguns valores simbólicos que lhes confere esse DNA de luxo. Dentre eles, talvez o
mais importante seja isso que Ortiz identifica como “(...) transubstanciação simbólica que
transfere o valor de assinatura pessoal do criador ao objeto em questão” (2019, p. 47). É
o que comumente no universo da moda identificamos como estilo, uma marca individual,
intransferível. É, como nos lembra Luigi Pareyson (1993), uma forma de expressão, um
modo de formar, caracterizado por um conjunto de traços identitários que resultam numa
unicidade, numa assinatura; ou ainda, qualidade de alguém ou de alguma coisa que
apresenta características poéticas originais, que suscitam o belo. Daí advém a ideia do
estilo enquanto um esforço de criar uma marca pessoal, estética ou temporal, insinuandose para além de uma existência ordinária.
Além da assinatura, do estilo do design-criador, o luxo – cuja origem etimológica
vem do termo latim luxus, que significa ostentação - , também estabelece relação com
tudo aquilo que está no horizonte do sonho, da eternidade e da raridade. Além disso,
invariavelmente, associa-se ao bom gosto, a elegância e a beleza. Todos esses valores
estão fortemente enraizados à galáxia da moda, embora a eternidade e a raridade não
estejam, necessariamente, vinculados aos modismos e a própria dinâmica de renovação
constante tão própria ao sistema da moda, como já bem evidenciou Gilles Lipovetsky no
seu O Império do Efêmero (1989). Ainda assim, cabe reconhecer o fato de que, sobretudo
na alta costura e nas grandes marcas da moda, como Chanel, Hermès e Louis Vuitton
(só para citar aquelas que movimentam as maiores cifras no mercado), a eternidade e a
raridade de suas modelagens, tecidos e texturas tem sido fatores essenciais do sucesso
e da perenidade das mesmas. Os casacos de tweed da Chanel, a bolsa Kelly da Hermès
e a bolsa Speedy Louis Vuitton se instituem numa espécie de “(...) atemporalidade inscrita
no corpo de uma realização única” (ORTIZ apud RICCA e ROBINS, 2019, p. 91).
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Figura 1 - Casaco Tweed da Chanel

Fonte: < https://nit.pt/vanity/chanel-lanca-versao-maquilhagem-do-classico-casaco-tweed>, 2020

Figura 2 - Bolsas Kelly e Sppedy, da Hermès e Louis Vuitton

Fonte: < https://www.etiquetaunica.com.br/blog/conheca-versatil-bolsa-kelly-da-hermes/> e
< https://br.pinterest.com/pin/391883605067991484/>, 2020

Outro aspecto importante e que completa o anterior, é a narrativa dessas
marcas, construída, elaborada e ressignificada, a partir dos seus criadores/fundadores.
As figuras de Chanel, Hermès e Vuitton são reforçadas constantemente numa espécie
de memória da marca que celebra valores e tradições. Como já evidenciamos em outros
3
momentos , Coco Chanel é um desses exemplos que apostou nas suas preferências
pessoais e soube imprimi-las no seu modo de vestir, expandindo a sua escolha para outros
corpos femininos. O imaginário Chanel (que perpassa pelas narrativas da sua própria história
de vida) passa a ser desejado por suas consumidoras; do mesmo modo a figura de Hermès
está sempre associada a marca, mas sobretudo sua relação com a selaria e a tradição em
3 Ver nos seguintes artigos: “Moda, memória e afeto: Os casos Chanel e Hugo Boss” apresentado no Moda Documenta,
em São Paulo – SP, 12 a 14 de maio de 2015; e em “A imagem que mobiliza: as vitrinas de Menchari como ativadoras de
memórias” apresentado n XXVIII Encontro Anual da Compós, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre - RS, 11 a 14 de junho de 2019.
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couro, como tudo começou. Em recente exposição , Leila Menchari cria uma vitrina em
que faz dialogar passado e modernidade, apresentando um cavalo estilizado e sobre ele
os acessórios tão cobiçados da Hermès; A Louis Vuitton, por sua vez, não se desconecta
do monograma dos seus baús e de suas malas que condensam em si as lembranças do
início, tendo o sistema único de trancas formadas por duas fivelas com molas (o fecho
tumbler) revolucionado o universo das bagagens no século XIX.
Nesses

três

exemplos,

observamos esse horizonte da memória, em

que eventos se conectam e o passado sempre atua como motivação para as ações do
tempo presente. O nosso passado, a nossa história, nos situa no presente a partir de
uma perspectiva, que acaba por excluir outras possíveis, nos direcionando sob a luz dos
horizontes que nos foram abertos.
Figura 3 - Printemps 2011, Vitrina de Leila Menchari

Fonte: Foto da autora, Exposição Hermès à tire-d’aile – Les mondes de Leïla Menchari, Paris, dezembro de 2017

3 NA ESTEIRA DA ETERNIDADE E DO BELO: O LUXO SE EXPANDE
Não por acaso, as narrativas memoriais ganham cada vez mais destaque. E
no universo da moda não é diferente. Como também assinala Lipovetsky, estamos inseridos
num momento em que as paixões ao patrimônio, a tradição e a continuidade estão em
voga. Na sua reflexão sobre o luxo, juntamente com Eliette Roux, em O Luxo Eterno
(2005), o autor nos convoca a perceber como a consagração atual do luxo está vinculada
a uma valorização do passado; e não só, mas também a um desejo de diálogo entre moda
e intemporalidade, criação e permanência, conforme destacamos anteriormente.
No esforço conjunto dos autores, a tentativa de elucidar a importância do luxo
na cultura humana observando, por um lado, como o luxo se espraia ao longo da história;
e, por outro, como as marcas contemporâneas exercem o seu papel de disseminadoras de
bens de luxo, atingindo a um público cada vez mais pulverizado, mas ainda sim, restrito do
ponto de vista econômico. Nesse movimento duplo, a contribuição dos autores nos parece
fundamental para compreender o conjunto dessa aventura humana do luxo.
4 Exposição Hermès à tire-d’aile – Les mondes de Leïla Menchari (Hermès em um relance – Os mundos de Leïla Mencharii,
Paris, dezembro de 2017, no espaço do Grand Palais – Galerie Sud-Est, em Paris. A exposição contava comum total de oito
espaços do universo poético e extraordinário da vitrinista, com cenografia de Natalie Grinièrre.
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Nessa perspectiva, um aspecto que os autores reiteram da mesma forma
que Ortiz é o fato de que, na contemporaneidade, o luxo trafega por duas dinâmicas
aparentemente distintas, mas complementares: uma que “banaliza o acesso ao luxo e o
desmitifica, [e] outra reproduz-lhe o poder de sonho e de atração pelas políticas de preço
e de imagem” (LIPOVETSKY;ROUX, 2005, p. 16). Ou ainda:
De um lado, reproduz-se, em conformidade com o passado, um
mercado extremamente elitista; do outro, o luxo enveredou pelo
caminho inédito da democratização de massa (LIPOVETSKY;ROUX,
2005, p. 15).

Essa democratização do luxo cresce aos nossos olhos e há aqui um papel
fundamental da mídia na propagação desses bens de consumo. Assistimos a uma
consagração e mesmo hipermidiatização dos criadores, dos designers. Os ‘belos objetos’
são disseminados em campanhas publicitárias que invadem a televisão e, sobretudo, as
redes sociais. Atingidas fortemente pela onda do coronavírus, inúmeras marcas buscam
na Internet e suas plataformas, uma alternativa para um consumo - ainda que restrito -,
cada vez mais consciente e que promova bem-estar e ative nossos desejos em tempos de
isolamento social.
A Dior, por exemplo, fez campanha sensível para a coleção de alta-costura
2021, ao explorar o tarô, que sempre esteve presente na história da marca. A designer
italiana Maria Grazia Chiuri convidou o diretor Matteo Garrone (que se inspirou no tarô
Visconti-Sforza, ilustrado por Bonifacio Bembo para o Duque de Milão no século 15) para
exibir as várias facetas de uma jovem mulher em busca da própria identidade. As imagens
instigantes e glamourosas flertam com a magia e o mistério do universo de Alice no país
das maravilhas, apresentando peças românticas, luxuosas e etéreas, que fazem o nosso
imaginário se expandir por mundos outros.
A Chanel, por sua vez, nesta coleção primavera-verão de 2021, traz peças que
também valorizam o romantismo, mas com um toque de modernidade e descontração em
vários looks, se aproximando cada vez mais de um público jovem. No desfile apresentado
no Grand Palais de Paris, com a presença apenas das modelos e embaixadoras da marca,
as atrizes Penélope Cruz e Marion Cotillard, a Maison apostou mais uma vez no trabalho
artesanal. A diretora criativa Virginie Viard reviveu um tema clássico – o casamento no campo
– para explorar glamour, luxo e beleza. Vale ressaltar que a figura e presença do cavalo
estiveram presentes tanto no desfile da Chanel, quanto na campanha da Dior, símbolo de
poder, riqueza, força, espiritualidade e beleza.
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Figura 4 - Imagens de campanhas da Dior e da Chanel, respectivamente

Fonte: Imagens captadas pela autora, a partir do site da FFW.

Os exemplos dessas duas marcas reforçam o argumento de Lipovetsky e
Roux (2005) de que o luxo tem relação, sobretudo, com o espírito de dispêndio, humano,
demasiadamente humano, e que, portanto, não é algo característico da cultura ocidental, por
exemplo, ou mesmo de um momento histórico específico. O luxo sempre nos acompanhou;
é um fenômeno da cultura, “uma atitude mental que se pode tomar por uma característica
do humano-social afirmando seu poder de transcendência, sua não-animalidade” (p. 22).
Vale destacar, como faz os autores, que o luxo nas sociedades menos
desenvolvidas (para não batizá-las de primitivas) não se configura na posse de bens de
valor, mas o que importa é a magnificência que se exerce nas trocas e no dispositivo da
dádiva (ou do dom, como definirá Marcel Mauss). A troca de presentes entre tribos e clãs
estabelece toda uma hierarquia e vínculos sociais, arregimenta papeis e constrói uma ponte
entre a esfera humana e a esfera sagrada. É uma forma de atrair proteção e poder.
Os bens de luxo estiveram na origem não apenas dos objetos de
prestígio, mas também das maneiras de estabelecer um contrato
com os espíritos e os deuses, dos talismãs, dos seres espirituais,
das oferendas e dos objetos de culto supostamente benéficos tanto
aos vivos como aos mortos (LIPOVETSKY;ROUX, 2005, p. 26).

Outro aspecto considerável nessa arqueologia do luxo é sua relação com a
beleza e com o sentimento de prazer que esta nos evoca. Esse entrecruzamento nos é
particularmente importante, uma vez que nos permite compreender o luxo na sua dimensão
poética (artística), mas também reconhecer a dimensão estética do luxo, ou seja, sua
articulação com a nossa sensibilidade: com o modo como nos afeta. Não se trata, pois,
de apenas reconhecer beleza num produto, mas sobretudo de reconhecer que é na nossa
relação com o objeto que o sentimento do belo se constitui, uma vez que nos provoca
prazer, encantamento, estupefato, contentamento...
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Mais especialmente a partir da Renascença assistimos a uma vinculação
estreita entre o luxo e a obra pessoal e a criação e fruição da beleza. “O atrativo da beleza
e o deleite das belas coisas adquiriram uma consistência própria (...). O luxo aparece como
(...) uma resposta ao desejo de gozar o mundo” (LIPOVETSKY;ROUX, 2005, p. 37).
Ancorado nessa nova lógica, o luxo não se reduz apenas a um certo tipo de
ostentação de classe, mas adquire novos contornos pautados cada vez mais no ideal de
prazer: um luxo não para o olhar do outro, mas um luxo para um bem-estar pessoal, íntimo,
ainda mais intensificado no momento pandêmico. Essa é a dimensão emocional do luxo
que assume novas feições e conquista, consequentemente, novos mercados. Os bens
de luxo são adquiridos pela promessa de prazer, de felicidade e de uma vida mais bela,
amparadas numa lógica que privilegia um consumo mais subjetivo e afetivo, como já havia
sinalizado Jean Baudrillard (1981).
Uma vez que o bem-estar e o amor-próprio impõem-se como
legítimas finalidades (...), cada um pode pretender ao que há de
melhor e de mais belo [grifo nosso], cada um quer poder gozar,
a priori sem limites, do presente e das maravilhas do mundo
(LIPOVETSKY;ROUX, 2005, p. 59).
Nessa perspectiva, fica fácil reconhecer o porquê da expansão do luxo. Tal
disseminação não se deve apenas a um esforço estratégico do mercado das marcas e
conglomerados de luxo de expandir seus negócios e suas fronteiras; mas certamente está
associada a toda uma nova estruturação societal, cujo imaginário desloca o luxo da esfera
apenas econômica, mas evoca toda uma valoração ancorada na satisfação pessoal. O
importante é que os bens de luxo ofereçam a possibilidade de experiências únicas, em
que cada um de nós possa se sentir transformado, tendo sido afetado de uma maneira tão
íntima e tão intensa que depois daquela experiência, jamais seremos os mesmos.
4 O LUXO NO BRASIL: UM MERCADO AFETIVO
E como pensar sobre esse mercado em solo brasileiro? Qual a realidade
do luxo no Brasil e quais são as perspectivas desse setor no cenário local? Essas são
algumas das questões que Claudio Diniz em O Mercado do Luxo no Brasil (2012) tenta nos
responder, apresentando uma radiografia do mercado do luxo no Brasil, e projetando quais
seriam as expectativas para o futuro. Assim, vamos tentar compreender, juntamente com
o autor, se também aqui no Brasil o luxo vem oferecendo possibilidades de experiências
únicas. De todo modo, reconhecemos que o novo luxo “parece caminhar entre margens
onde repentinamente (...) os limites se redefinem e deslocam-se com agilidade crescente
criando novos mercados, novos segmentos, abrindo assim possibilidades de ascensão e
participação ostensiva” (CASTILHO; VILLAÇA, 2006, p. 12).
Uma das constatações mais relevantes é, de fato, que este é atualmente o
segundo mercado mais importante da América Latina e se configura também como o segundo
mais atuante das Américas, ficando apenas numa posição inferior aos Estados Unidos.
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Percebemos, assim, que o brasileiro não apenas gosta de consumir, mas também gosta
de luxo. Mas não apenas do luxo tangível encarnado num produto específico, mas cada
vez mais do luxo emocional ou do “novo luxo”, como alguns preferem nomear, sintonizado
com o bem-estar e experiências emocionais.
Sem dúvida, o mercado de luxo no Brasil tem tido uma projeção significativa
nas Américas, num movimento que, segundo destaca Diniz, começou em 2009. Também
chama atenção de outras localidades do mundo, configurando em relatórios internacionais
sobre os bens de luxo. O autor salienta ainda que entre os BRICS, é o que apresenta
maiores indícios de um futuro promissor. Para termos uma ideia, no acumulado entre 2013
e 2018 o faturamento do mercado de luxo no Brasil teve uma alta de 18%, de acordo com
5
dados da consultoria Euromonitor . Tal performance é considerada exitosa, sobretudo num
cenário em que o PIB (Produto Interno Bruto) caiu 1,3% no Brasil. As pesquisas e projeções
revelam que o mercado de luxo pode ter uma alta de 20% até 2023, o que colocaria o Brasil
como o maior mercado de luxo da América Latina.
Nos estudos apresentados por Claudio Diniz (2012), a cidade de São Paulo
figura com 70% do mercado, seguida do Rio de Janeiro com menos da metade desse
consumo e em terceiro lugar temos Brasília. Nesse cenário, a moda e, sobretudo, os
acessórios movimentam intensamente o setor de luxo no Brasil. Dentre os produtos mais
cobiçados estão artigos como bolsas e óculos de grandes marcas. Vale destacar que São
Paulo é a quinta capital da moda no mundo, seguida de Paris, Londres, Nova York e Milão.
O crescimento do setor de luxo em meio a um momento difícil economicamente
pode ser interpretado como um sinônimo da desigualdade social do Brasil e de outros
países da América Latina. Por outro lado, não podemos esquecer que tal movimento indica
também o fato de que empresas de luxo acabam gerando empregos, fazem a economia
girar e podem ser um dos elementos de fortalecimento cultural e identitário de uma nação e
de uma localidade; sem contar o aspecto subjetivo que o mesmo tangencia, proporcionando
uma autossatisfação. “O valor de um artigo de luxo não está na sua utilidade (...), mas, sim,
pelo sentimento despertado pelo consumidor, bem como na sua beleza e fantasia” (DINIZ,
2012, p. 16). Ou ainda como mencionam Kathia Castilho e Nízia Villaça, “o luxo perde a
obviedade do material nobre e ganha em sensorialidade e em capital cultural” (2006, p. 11).
Dentre as marcas nacionais que se encontram no mesmo patamar que algumas
estrangeiras, podemos citar Osklen, Adriana Barra, Carlos Miele, Gloria Coelho, Alexandre
Herchcovitch, entre outras, que privilegiam a criação, a artesania e a correção nos seus
processos de produção. Assim como no mundo, também no Brasil, a experiência do luxo
tem se deslocado para experiências mais pontuais, únicas, e novamente a raridade se
impõe. No caso específico da vestimenta um dos elementos que reforçam essa dimensão é
sua relação poética com o saber artesanal, o feito à mão: “Mãos sábias e anônimas, rituais
de iniciados, gestos sagrados (...) onde a obra da Beleza é exercida (...)” (ORTIZ, 2019,
p. 150). Isso só reforça a potência do universo da moda nesse mercado, uma vez que as
roupas e acessórios podem ser voláteis, mas, no entanto, únicas e inesquecíveis no seu
aparecer...!
5 A Euromonitor oferece consultoria para vários segmentos, visando estratégia, marketing, distribuição, inovação, fusões e
aquisições, comercialização e exportação.
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Figura 5 - Vestido da Coleção Tarsila, da Osklen e Vestido de Adriana Barra

Fonte: < https://br.pinterest.com/rayssamariz/osklen/>, 2020 e
< https://www.pinterest.ch/pin/438889926179847091/>, 2020

Figura 6 - Vestidos de Glória Coelho, Alexandre Herchcovitch e Carlos Miele

Fonte: < https://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/verao-2015-rtw/gloria-coelho/841106/>, 2020, <http://www.
senacmoda.info/apos-23-anos-alexandre-herchcovitch-deixa-direcao-criativa-de-sua-marca>, 2021 e < https://
br.pinterest.com/robertabucholtz/carlos-miele>, 2021

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao expor o luxo em sua acepção mais contemporânea, mas sem negligenciar o
fato de que o mesmo sempre acompanhou a aventura humana, reconhecemos, juntamente
com os autores acionados neste percurso, que luxo e excesso talvez seja a sintonia mais
interessante para dar conta dessa especificidade de que o luxo nos transporta para além
de um horizonte já conhecido. A promessa que ele nos traz é a de nos excedermos a nós
mesmos...
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Trata-se de compreender, portanto, como o universo da moda de luxo tem
essa capacidade de nos invadir e de nos fazer evadir. O que nos permite ter experiências
excepcionais, nos provocando prazer. Inteiramente sintonizado a um novo imaginário,
modelando novos estilos de vida e de consumo, portanto, o luxo “é vivido como o encontro
com a vitalidade; é um prazer dos sentidos que desemboca em uma emoção, uma sensação
de conforto e de harmonia” (LIPOVETSKY; ROUX, 2005, p.130). O luxo, acrescentam os
autores, é “a sensação de vida em torno de si, a amplidão do movimento, do espaço, o
potencial que se libera. (...) é uma estratégia de vida, uma plenitude, um reerguimento do
ser, uma regeneração” (p. 130).
Nessa perspectiva, se faz imperativo reconhecer que o novo luxo, o luxo
no Brasil ou mesmo o eterno luxo mais que representar uma posição, apresenta uma
expressão; não se trata mais da procura de um status social, mas sim de uma arte de viver
pessoal; não mais promete uma imagem de classe, mas sim uma imagem pessoal; não
está mais cristalizado apenas num objeto e na sua materialidade, mas sim na relação que
se estabelece entre o artefato e aquele que o admira ou porta, bem como com o outro; e,
por fim, mais que experiência singular, experiência coletiva.
No momento pandêmico, em especial, além das experiências mencionadas,
sabe-se o quanto as marcas de luxo tiveram que se reinventar para manter sua produção
e seu público. Como pode-se perceber, ao longo de 2020 novas estratégias e novos
posicionamentos foram empreendidos. A ativação da sensibilidade do consumidor
pelas marcas atingiu novos patamares, com o apelo a valores mais coletivos do que
necessariamente individuais. Na campanha da Chanel aqui destacada, por exemplo, a
artesania e o romantismo estiveram presentes, conforme destacado, evidenciando que o
luxo continua associado à raridade e à fantasia. E que talvez num momento de crise, ainda
seja mais necessário suscitar esses sentimentos nos consumidores, permitindo uma certa
evasão da realidade e uma promessa de felicidade.
Nas campanhas da Osklen, tanto em 2020 quanto em 2021, por exemplo, o
reforço no aspecto da sustentabilidade foi expressivo, reiterando cada vez mais o compromisso
da marca com a preocupação com o meio ambiente; sobretudo num momento em que
a crise planetária via pandemia aterroriza e coloca o ser humano diante de prioridades,
tornar-se fundamental pensar num consumo sustentável e consciente. Relacionando o
consumo de luxo ao estilo de vida atual, uma questão como a sustentabilidade se impõe
de forma imperativa. E nesse quesito, no segmento da moda, a Osklen tem se destacado.
“A empresa é respeitável nesse conceito, pois seu cuidado começa desde o processo de
produção (...), até o desenvolvimento da tecnologia pelo qual o tecido será submetido até
virar uma vestimenta” (DINIZ, 2012, p. 201).
Apesar do breve encolhimento do mercado de luxo global, por conta da crise
planetária em função do Covid -19 durante o ano de 2020, observa-se que a sede de compra
do consumidor se renova e o mercado de luxo, singularmente, vislumbra a expansão de suas
fronteiras a partir de 2021, reforçando o movimento de democratização do luxo globalmente
e também no Brasil. Nacionalmente, vale destacar que algumas marcas de luxo tiveram
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uma procura mais intensa durante a pandemia, segundo pesquisa feita pela Semrush
(plataforma de gerenciamento de visibilidade online e marketing de conteúdo); dentre elas,
a mais procurada foi a Balenciaga, seguida pela Gucci e a Chanel. Entre as estratégias
de incremento do mercado de luxo, as marcas apostam em estratégias de e-commerce e
ampliação das redes sociais; valorizam o consumo consciente, pois o consumidor tem tido
mais responsabilidade no ato da compra e preocupação com o meio ambiente; priorizam
os consumidores locais, tendo em vista que as viagens ficaram mais restritas; e procuram
fortalecer o relacionamento com os clientes, buscando maior intimidade, o que evidencia
a relação do luxo com a afetividade, o outro e o bem-estar.
Como bem lembrado pelo sociólogo Michel Maffesoli (2020), neste momento
de crise instalada pela pandemia, um ‘ideal comunitário’ renasce ou ainda uma espécie
de ‘solidariedade orgânica’ se impõe de forma potente, e as experiências com o luxo se
instauram a partir de novas dinâmicas. Nos empreendimentos das marcas de luxo parece
haver uma vontade de explorar a dimensão sensível do usuário, bem como o despertar de
sensações e sentimentos daqueles que contemplam esses corpos vestidos. Há também nos
investimentos da moda contemporânea uma preocupação com o sentir e com a possibilidade
comunicativa através das roupas e desse corpo vestido, explorando outras belezas.
Assim, trata-se de reconhecer que estabelecemos, cada vez mais, uma relação
afetiva, mais sensível com os bens de luxo; o luxo é prazer a ser partilhado, restaura o estarjunto, o estar-com; nos apraz e nos faz sentir em comum – e aqui reside sua sintonia com
o belo -, ativando nossos sentidos, reiterando nossa comunicabilidade genuína, sempre
7
renovada a partir de novas experiências .
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RESUMO
O fazer manual do artesão possui em si princípios, valores e características singulares que o
distinguem do fazer ligado à lógica industrial. A maior dessas características é a integração
entre mão e mente, apesar de, historicamente, ter sido entendida como dicotômica, ao
considerar que existia uma separação entre o trabalho manual do artesão e seu trabalho
intelectual. Tal lógica, fundamentada na divisão moderna do trabalho, é passível de
observação também no campo da moda, em que, frequentemente, o trabalho de design
e a execução são separados, nos processos, estruturas e formatos. Este artigo tem como
objetivo descrever reflexões conceituais preliminares sobre a relação entre artesanato
e divisão de trabalho no processo de criação e produção de vestuário de moda autoral.
Com uma abordagem metodológica qualitativa, de caráter exploratório, adota a pesquisa
bibliográfica como procedimento para analisar e relacionar os fundamentos teóricos.
Palavras-chaves: Produção de vestuário. Artesanato. Divisão do trabalho.
Abstract
The craftsman’s manual making carries singular principles, values and characteristics that
distinguish it from the making linked to the industrial logic. The greatest of these characteristics
is the integration between hand and mind, although historically it has been understood as
dichotomous, considering that there was a separation between the craftsman’s manual
work and his intellectual work. Such logic, based on the modern division of labor, is also
subject to observation in the field of fashion, in which design and execution work are often
separated, in processes, structures and formats. This article aims to describe preliminary
conceptual reflections on craft and division of labor in the process of creating and producing
garments in independent fashion, considering the relations between them. With a qualitative
methodological approach, of exploratory character, it adopts bibliographic research as
procedure in order to analyze and relate different theories.
Keywords: Garment production; Craft; Division of labor.
Resumen
La elaboración manual del artesano tiene en sí misma principios, valores y características
singulares que la distinguen de la elaboración vinculada a la lógica industrial. La mayor
de estas características es la integración entre la mano y la mente, a pesar de haber sido
históricamente entendida como dicotómica, considerando que existía una separación entre
el trabajo manual del artesano y su trabajo intelectual. Esta lógica, basada en la moderna
división del trabajo, también se puede observar en el campo de la moda, donde el trabajo
de diseño y la ejecución suelen estar separados, en procesos, estructuras y formatos. Este
artículo tiene como objetivo describir reflexiones conceptuales preliminares sobre la relación
entre la artesanía y la división del trabajo en el proceso de creación y producción de ropa de
moda de autor. Con un enfoque metodológico cualitativo, de carácter exploratorio, adopta la
investigación bibliográfica como procedimiento para analizar y relacionar los fundamentos
teóricos.
Palabras clave: Producción de ropa; Artesanía; División del trabajo.
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1 INTRODUÇÃO
O fazer manual do artesão possui em si princípios, valores e características
singulares que o distinguem do fazer ligado à lógica industrial. A maior dessas características
é a integração entre mão e mente, apesar de, historicamente, ter sido entendida como
dicotômica, ao considerar que existia uma separação entre o trabalho manual do artesão
e o seu trabalho intelectual. Tal lógica, fundamentada na divisão moderna do trabalho, é
passível de observação também no campo da moda, em que, frequentemente, o trabalho de
design e a execução são separados, nos processos, estruturas, formatos. Em contraponto,
um movimento por uma moda mais consciente e em pequena escala vem tentando resgatar
modelos artesanais de produção, e isso pode ser observado também no Brasil e, num
recorte mais específico, em Pernambuco.
No Brasil, são comuns ações e estudos que visam relacionar design e
artesanato, considerando as contribuições do designer para os artesãos. Esse pensamento
está, muitas vezes, atrelado à ideia de que o designer é um solucionador de problemas,
uma ponte entre arte e indústria. Essa dicotomia é histórica e tem raiz estrutural no mundo
e na sociedade brasileira em especial, tendo em vista sua origem colonial e o processo
de formação das relações de trabalho no Brasil, calcadas inicialmente na escravidão e, a
seguir, nas relações de poder que submetiam os mais vulneráveis a condições desumanas
de trabalho, em sua maioria reforçando a separação entre o pensar e o fazer.
Na contramão, a pesquisa de mestrado intitulada “O Fazer Artesanal no
Design de Moda Pernambucano”, em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em
Design da UFPE, pretende traçar um caminho inverso, ao identificar e registrar princípios
do processo artesanal e da divisão do trabalho que são de extrema importância e valor à
prática do design de moda autoral. Como recorte dessa pesquisa, o objetivo deste artigo
é descrever breves reflexões conceituais sobre a relação entre artesanato e divisão de
trabalho no processo de criação e produção de vestuário de moda autoral.
O artigo está estruturado em três elementos: uma sucinta conceituação e
contextualização histórica sobre artesanato e sua relação com a divisão do trabalho e a
evolução dos sistemas de produção; a seguir, utiliza as visões de Sennett (2009) e Mills
(2009) acerca do artesanato como estilo de vida ideal para a sociedade, seus valores e
características; e, por fim, circunscreve a evolução do fazer manual na produção de vestuário
e sua presença no cenário atual de pequenas marcas de moda autoral em Pernambuco.
2 ARTESANATO: CONCEITOS E CONTEXTO HISTÓRICO
As reflexões em torno da conceituação e classificações podem dificultar o
entendimento sobre o que é (e o que não é) artesanato. Algumas classificações consideram,
primariamente, o contexto sociocultural dos produtores; outras dividem a atividade de acordo
com as matérias-primas, ou até mesmo a finalidade de uso dos objetos produzidos. Numa
visão mais global, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) apresenta a seguinte definição:
CAVALCANTI; CORREIA, Reflexões, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 52 - 65

54

REFLEXÕES SOBRE ARTESANATO E DIVISÃO DE TRABALHO NA PRODUÇÃO
DE VESTUÁRIO

REAMD

Produtos artesanais são aqueles confeccionados por artesãos,
seja totalmente à mão, com o uso de ferramentas ou até mesmo
por meios mecânicos, desde que a contribuição direta manual
do artesão permaneça como o componente mais substancial do
produto acabado. Essas peças são produzidas sem restrição em
termos de quantidade e com o uso de matérias primas de recursos
sustentáveis. A natureza especial dos produtos artesanais deriva de
suas características distintas, que podem ser utilitárias, estéticas,
artísticas, criativas, de caráter cultural e simbólicas e significativas
do ponto de vista social. (UNESCO, 1997, apud BORGES, 2011, p.
21).

Trazendo uma conceituação mais recente, e dentro do contexto nacional,
na Base Conceitual do Artesanato Brasileiro (2018), o Programa do Artesanato
Brasileiro (PAB) define, respectivamente, artesão e artesanato da seguinte forma:
Art. 8º. Artesão é toda pessoa física que, de forma individual ou
coletiva, faz uso de uma ou mais técnicas no exercício de um
ofício predominantemente manual, por meio do domínio integral
de processos e técnicas, transformando matéria-prima em produto
acabado que expresse identidades culturais brasileiras. (PAB, 2018)
Art. 19º. Artesanato é toda produção resultante da transformação
de matérias-primas em estado natural ou manufaturada, através
do emprego de técnicas de produção artesanal, que expresse
criatividade, identidade cultural, habilidade e qualidade. [...] No
Artesanato, mesmo que as obras sejam criadas com instrumentos e
máquinas, a destreza manual do homem é que dará ao objeto uma
característica própria e criativa, refletindo a personalidade do artesão
e a relação deste com o contexto sociocultural do qual emerge. (PAB,
2018)

Nessa mesma base conceitual, é possível observar também algumas
diretrizes sobre o que não é artesanato, diferenciando os produtos artesanais de
outras atividades, como as manuais. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) (2010) também se preocupa em fazer uma distinção
entre artesanato, arte popular e trabalhos manuais. Segundo suas definições, o que
diferencia o artesanato do trabalho manual é a presença de um processo criativo.
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Tabela 1 – Arte popular, artesanato e trabalhos manuais

Arte Popular

Artesanato

Trabalhos manuais

Produção de
peças únicas

Produção de pequenas
séries com regularidade

Produção assistemática

Arquétipo

Produtos semelhantes, porém
diferenciados entre si

Reprodução ou
cópia

Compromisso
consigo mesmo

Compromisso com o
mercado

Ocupação
secundária

Fruto da criação
individual

Fruto da necessidade

Fruto da
destreza

Fonte: Sebrae, 2010.

Existem ainda muitos outros conceitos e classificações acerca do que
é ou não artesanato, vindos de diversos autores e instituições, o que pode causar
certa confusão. Porém, podemos perceber que essa distinção comum às diversas
conceituações é nada mais que uma construção social, fruto dos interesses de cada
instituição.
Como uma tentativa para esclarecer essa questão, lançamos mão do
contexto histórico da noção de artesanato, tomando como referência a construção do
mundo do trabalho:
A história do artesanato divide-se em três momentos: o primeiro,
quando tudo é artesanato, no qual todo o processo é manual e os
objetos têm utilidade; o segundo, quando há uma divisão intelectual
entre artesanato e arte erudita; e, por fim, quando, no período da
Revolução Industrial, há uma separação de produtos artesanais e
produtos industrializados. (GRANDE ET. AL. 2012, p. 29)

Lima (2010) lembra que a Revolução Industrial é muito recente na história da
humanidade, e que, antes disso, o mundo vinha sendo construído basicamente de forma
artesanal. As grandes transformações tecnológicas a partir do século XVIII mudaram para
sempre a lógica do trabalho produtivo, e o termo artesanal passou a ser compreendido
como oposição àquilo que é industrial, em grande escala, produzido em massa.
A lógica da divisão do trabalho das corporações de ofício, porém, remonta a
meados do século XIII, como aponta Grande et. al. (2012). Baseada na hierarquia mestre
artesão – aprendiz, essa forma de produção se caracterizava pela não divisão entre lar
e oficina; em sua grande maioria, os agentes da produção eram os próprios familiares,
servos e agregados do mestre de ofício, todos com conhecimento sobre todas as etapas
da produção. Além disso, a comercialização dos produtos era restrita à região de sua
produção.
À medida que as fronteiras comerciais da Europa foram se ampliando cada
vez mais, a demanda por bens de consumo, principalmente do setor têxtil, foi aumentando
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significativamente. Para suprir essa demanda, e com as rápidas mudanças tecnológicas
da Revolução Industrial, os papéis dos agentes de produção foram mudando. Corporações
de ofício passaram por uma reestruturação organizacional, na qual o artífice deixava de
ser responsável por todos os estágios da manufatura e passava a agir como supervisor de
um processo no qual cada artesão se especializava em uma etapa. Com essa divisão em
vários estágios, fez-se necessário o surgimento de uma atividade separada da produção: a
de projetar. Esse papel, normalmente, poderia ser de um artesão ou de um artista (FORTY,
2007, p. 50). Daí surge a figura do designer, cujo objetivo era conceber produtos da moda
e que pudessem ser confeccionados uniformemente por diferentes artesãos.
Voltando à atualidade e à questão das distinções, Lima (2010) aponta para a
confusão de termos e classificações para tratar o artesanato:
Assim alguns dizem que a louceira e a tecelã fazem arte folclórica ou
artesanato tradicional ou artesanato cultural ou artesanato de raiz. Se
Benita se aventura um pouco mais e, deixando de lado a produção de
louça utilitária, modela alguns boizinhos, cavalos, patos e galinhas
para brinquedo dos filhos, alguns dirão que ela faz arte popular;
muitos consideram que a professora aposentada participa desse
primeiro grupo quando costura bonequinhas de pano, mas que, já ao
se dedicar à confecção de panos de prato, junta-se à vendedora do
shopping fazendo trabalhos manuais ou manualidades. Para outros,
porque ao confeccionar os ímãs de porcelana fria esta última utiliza
moldes e produz objetos em série, o termo que melhor se aplicaria
seria industrianato, isto é, um misto de indústria e artesanato; já o
expositor da praça, segundo alguns, faz artesanato hippie, o joalheiro
produz design contemporâneo e o pintor e escultor ora produzem arte
erudita ou arte contemporânea ou a verdadeira arte ou simplesmente
arte (ou a Arte), separados de todos os demais. (LIMA, 2010, p. 21)

Para o autor, o que une todos os casos é o fato de que quem concebe o
artefato também o executa, utilizando como principal ferramenta a própria destreza manual.
Porém, o que os distingue é uma questão de classe social. A arte contemporânea, assim
como o design, estaria reservada às elites, donas do fazer artístico, fruto da inovação e de
um conhecimento “superior”. Sendo assim, o fazer intelectual seria negado às camadas
populares, a quem resta o fazer puramente manual, o “trabalho braçal”, que estaria “livre
de pensamento”.
Borges (2011, p. 221, tradução nossa) também discorre sobre esse tema,
ao afirmar que “ainda há, contudo, um forte preconceito que atribui uma conotação
de inferioridade às coisas feitas à mão e uma conotação de superioridade às coisas
projetadas pelo intelecto”. A autora expõe que a ideia de artesanato no Brasil (figura 1),
assim como em outros países da América Latina, está historicamente ligada à ideia de
rusticidade, informalidade, de habilidades aprendidas no seio da família ou da comunidade,
ou desenvolvidas individualmente. Já em países como a Itália e o Japão, por exemplo,
artesanato é algo aprendido nas escolas e universidades, sendo associado a pessoas com
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alto nível de escolaridade, e a sabedoria artesã é base para inovações tecnológicas.
Já segundo o pensamento de autores como Mills (2009) e Sennett (2009), a
mais forte característica do fazer artesanal é a integração entre mão e mente. Na próxima
seção, a pretensão é expandir o olhar e apresentar uma visão diferente sobre artesanato,
mais especificamente sobre o “trabalho como artesanato” (craftsmanship), seus valores
e práticas. Nessa visão, segundo os autores, o trabalho como artesanato e o senso de
3
artífice envolvem, essencialmente, o compromisso consigo mesmo e com o trabalho bemfeito, não apenas com o mercado. Pode ser meio de subsistência e de vida, mas também
envolve destreza e criatividade, principalmente a criatividade para a solução de problemas
envolvidos durante a produção do artefato. Sob essa ótica, as classificações comumente
adotadas dão lugar ao entendimento do artesanato como uma condição humana, mais do
que unicamente como uma categoria de atividade.
3 O IDEAL DO ARTESANATO
Para Mills (2009, p. 76), o artesanato não é apenas um modelo de trabalho,
mas também um ideal, um valor fundamental e “denominador comum da arte, da ciência
e do saber e também a própria raiz do desenvolvimento humano”. O autor o vê como um
estilo de vida e um modo de pensar, cujas características deveriam compor um modelo
referencial para o trabalho do designer. Em sua visão, o abismo entre ideal e prática, trabalho
e lazer, projeto e produção (que pode, inclusive, ser observado na prática contemporânea
do design) traz consequências desastrosas à cultura material.
Do artesanato, como ideal e como prática, é possível deduzir tudo
que o designer deve representar como indivíduo e tudo que ele deve
significar social, política e economicamente. Como ideal, o artesanato
representa a natureza criativa do trabalho, e o lugar central desse
trabalho no desenvolvimento humano como um todo. Como prática,
o artesanato representa o papel clássico do artesão independente
que faz seu trabalho em estreita interação com o público, que, por
sua vez, participa dele. (Mills, 2009, p. 76.).

O autor aponta algumas características principais no “trabalho-comoartesanato”: o motivo maior para o trabalho é o próprio artefato que está sendo manufaturado
e o processo de sua criação. O artesão se preocupa com a qualidade e maestria, com
o bom trabalho; há uma profunda relação entre o artesão e o objeto que ele produz, um
4
vínculo psicológico. O artesão “possui” o artefato desde a primeira imagem que se forma
em sua mente até a conclusão dele, ou seja, conhece o produto e os caminhos para fazêlo, como funciona, do que é feito. (MILLS, 2009)
3 Esta pesquisa adota a visão de Sennett (2009) sobre artífice. O artífice é um trabalhador engajado, cujas práticas seguem
alguns princípios, explicados mais adiante neste artigo. Tais princípios podem ser aplicados a diversas áreas, inclusive ao
design e à moda.
4 O autor afirma que, “se o produtor não possui legalmente o produto, deve possuí-lo psicologicamente, no sentido de saber
do que ele é feito no que diz respeito a habilidade, suor e materiais” (MILLS, 2009, p. 60).
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Além disso, plano e execução estão unificados, e, em ambos, o artesão tem
autonomia sobre a atividade e sobre si mesmo; dessa forma, o artesão é capaz de aprender
com seu trabalho e desenvolver a si mesmo e suas capacidades. Essa abordagem incorpora
esses valores e qualidades desenvolvidos durante o trabalho e também as horas de ócio,
uma vez que o “trabalho-como-artesanato” impregna todo o estilo de vida do artesão; o
artesão independente precisa do apoio de um público que defina o que é excelência. (MILLS,
2009)
Numa sociedade regida pela lógica de ênfase econômica na distribuição
em vez de na produção, os padrões que ditam a excelência não estão nas mãos do
produtor nem do público. Segundo Mills (2009), arte, ciência e saber são subordinados às
instituições dominantes da lógica capitalista, deixando o trabalhador cultural sem autonomia
e dependente das instâncias de legitimação econômica. Para o autor, para que o artesão
possa exercer seu papel, ele precisa permanecer um trabalhador cultural e produzir para
outros trabalhadores culturais e para públicos que compreendam o que está envolvido em
sua produção. O próprio autor, no entanto, reconhece que essa visão é idealizada e utópica,
e que em nenhum momento nossa sociedade atingiu essa forma de trabalho (em todas as
suas características).
Seguindo uma linha de pensamento semelhante, Sennett (2009, p. 164) traz a
figura do artífice, que, para ele, “representa uma categoria mais abrangente que a do artesão;
ele simboliza, em cada um de nós, o desejo de realizar bem um trabalho, concretamente,
pelo prazer da coisa bem-feita”.
Portanto, qualquer trabalhador que manipula e cria, até mesmo algo tão
intangível quanto um programa de computador, tem o potencial de ser um artífice. O
artesanato, sob a visão de Sennett, vai além de uma mera forma de produção; ele diz
respeito a habilidades humanas que podem ser aprendidas e desenvolvidas, e que estão
diretamente relacionadas com a ética, as relações em sociedade, os sentimentos do próprio
artífice, seu modo de ver e estar no mundo.
Figura 1 - Artífice confeccionando sapatos de couro

Fonte: Artes do Imaginário Brasileiro (2019)

5

5 Disponível em: < https://imaginariobrasileiro.com.br/blogs/news/fernando-viana-calcados-feitos-com-a-mao-e-o-coracao> .
Acesso em: 7 jul. 2021.
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O autor aponta três princípios que marcam a prática do artífice: o ritmo da
atividade; a aprendizagem a partir da solução de problemas da própria prática; e o tempo
lento de desenvolvimento da prática. Dominar a prática e torná-la um hábito leva tempo, e
a mera mímica é muito diferente da incorporação (dos movimentos, do ritmo, do controle
das ferramentas). Essa incorporação tem a ver com a consciência material, da qual os
artífices dispõem e dominam.
Com isso, Sennett quer dizer que as ideias, as representações e os pensamentos
sobre as coisas não estão desvinculados das coisas em si. Para o artífice, isso significa
estar profundamente conectado com a materialidade em seu trabalho, e estar engajado
nisso. O artífice é um trabalhador curioso e interessado no que pode ser melhorado em seu
trabalho, suas ferramentas e sua obra. Portanto, seu compromisso com seu trabalho não
é superficial, pois ele entende muito bem o que faz. “Em seus patamares mais elevados, a
técnica deixa de ser uma atividade mecânica; as pessoas são capazes de sentir plenamente
e pensar profundamente o que estão fazendo quando o fazem bem.” (SENNETT, 2009, p.
30)
Sennett (2009) também enfatiza a importância da organização do trabalho, que
interfere não só na realização da atividade de trabalho, mas também nos sentimentos a ele
vinculados. Mais do que a motivação, Sennett considera que a forma como é organizado o
trabalho pode favorecer ou não a transferência do conhecimento, bem como dar à atividade
de trabalho um caráter coletivo. Segundo ele, a ênfase nos aspectos ligados à “originalidade”
da obra, presente nos ateliês e nas oficinas, rompeu com o caráter coletivo, favorecendo
a centralização e a não disseminação do conhecimento.
Assim, ele também levanta discussão sobre a oposição artífice versus artista.
Segundo ele, o pensamento, do século XIX, de culto ao artista como alguém que cria algo
sozinho vem de um contexto no qual o artista é o artífice que se afastou da oficina. Hoje
isso se traduz no culto à inovação, e essa inovação deve ser constante, em tempo rápido
e com descarte rápido. A inovação é individual, enquanto o trabalho como artesanato é
coletivo.
Desse modo, ele defende que, para trazer de volta a sociedade artífice, é
preciso desconstruir a ideia de criatividade como forma de separação e individualização.
A prática de artífice é sobre adicionar habilidades, construir sobre o que sabe, e não jogar
fora. A lógica de constante inovação não tem interesse nesse tipo de trabalho, pois não
privilegia o empoderamento da prática, por parte tanto de produtores quanto de usuários
(SENNETT, 2016).
4 ARTESANATO NA PRODUÇÃO DE VESTUÁRIO
Como visto anteriormente, o artesanato é uma forma de produção que
acompanha a história da humanidade, mas também vai além disso, sendo também um estilo
de vida. Esse fazer artesanal pode ser observado no campo da produção de vestuário e moda,
apesar desse campo ainda estar muito ligado à lógica de produção industrial hoje. Calanca
(2008) coloca o atual sistema da moda como sendo um produto da Revolução Industrial
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cujo aspecto essencial seria a “criatividade tecnológica”, algo que tem o poder de mudar
sistemas econômicos e de produção, movido por inovações constantes e crescentes. Apesar
disso, o fazer artesanal não foi simplesmente substituído pelo fazer industrial.
Até a Revolução Industrial, a produção têxtil era ainda artesanal, descentralizada
e ligada ao ambiente doméstico e rural. O processo produtivo estava todo nas mãos de um
artífice, que era responsável por todos os estágios da manufatura. Na nova lógica industrial,
as operações que sofreram mais automatização foram aquelas que podiam ser executadas
por todos, como a fiação e a tecelagem, duas atividades extremamente lentas e custosas
(CALANCA, 2008, p. 132). A crescente demanda por artigos de vestuário no século XVIII fez
com que surgissem invenções para eliminar ou diminuir esses gargalos. Forty (2007) aponta
que, na metade do século XIX, somente a produção têxtil era amplamente mecanizada.
Porém, nem todo o processo pôde ser automatizado:
Com efeito, a natureza pouco rígida dos materiais têxteis torna difícil
a utilização de máquinas, ferramentas e automatização completa
nas cadeias de produção, contrariamente ao que podemos encontrar
em outras indústrias, como a indústria automobilística. É por isso
que a moda se mantém como uma indústria rica em mão-de-obra.
(Godart, 2010, p. 46-47)

Portanto, a criação e montagem de um artigo de vestuário continuaram
dependendo tanto do trabalho criativo quanto da destreza das mãos de quem faz. Mesmo
6
com todos os avanços tecnológicos de hoje, e com a produção em massa do fast fashion ,
o fazer manual e a lógica artesanal ainda permeiam boa parte da produção de artigos de
7
vestuário. A alta-costura , por exemplo, se mantém até hoje como atividade basicamente
artesanal, no que se refere a métodos de produção e artística, por estar baseada em
criações inéditas atribuídas a um autor. Sua essência, portanto, não mudou tanto desde
seu surgimento como método de produção de moda. Da mesma forma, alguns criadores de
8
prêt-à-porter , como Ronaldo Fraga e Fernanda Yamamoto, também se utilizam de trabalho
artesanal em suas coleções, sendo comum contratarem artesãos para aplicarem detalhes
com técnicas tradicionais às suas criações.

6 As autoras Fletcher e Grose (2011) apontam que o modelo de negócio predominante na moda atual é baseado na rapidez.
Essa moda rápida (fast fashion) foca na produção e venda de roupas baratas e homogeneizadas, em quantidade cada vez
maior, gerando impactos socioambientais negativos.
7 Segundo Godart (2010), alta-costura é uma denominação legalmente protegida na França, que diz respeito a uma lista
seleta de marcas que produzem modelos únicos e feitos sob medida, reservados a uma clientela abastada de milhares de
pessoas ao redor do mundo. Charles Worth é considerado o pai da alta-costura, sendo pioneiro nesse sistema na segunda
metade do século XIX.
8 É nos anos 1960 que o modelo de produção prêt-à-porter (pronto para vestir) atinge a popularidade, ao produzir
industrialmente roupas audaciosas, jovens e originais, se opondo à perfeição clássica da alta-costura (CALANCA, 2008, p.
204).
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Figura 2- Renda artesanal em coleção de Ronaldo Fraga

Fonte: Fashion Forward (2010)

9

A questão que se põe é: ao considerarmos a moda produzida hoje fora do eixo
do fast fashion e do eixo da moda de luxo, como podemos observar a presença e importância
do artesanato na moda atual? Nesse novo cenário brasileiro, pequenas marcas locais de
moda autoral ganham cada vez mais espaço no mercado, e algumas delas assumem a
denominação de marcas de moda artesanal. Apesar de os termos “moda autoral” e “design
autoral” ainda serem conceitos em construção, é possível suscitar uma reflexão a partir da
conceituação de Sohn, Laste e Rios (2017):
Pode-se dizer que o design autoral vem ao encontro de uma perspectiva
mais inovadora e sustentável em relação a oferta e consumo de
produtos e serviços. Estando ligado à produção exclusiva, próxima
às características do trabalho artístico. O designer autoral pode ser
considerado um artista que busca constantemente a inovação e
geralmente produz sempre em pequenas quantidades, focando em
um nicho específico do mercado. (SOHN; LASTE; RIOS, 2017, p.
102).

Segundo essa proposição, a moda autoral vem justamente se opor ao consumo
de vestuário produzido em massa, ao mesmo tempo que eleva o criador de moda ao status
de artista. Nesse caso, a alta costura e o prêt-à-porter são exemplos de moda autoral.
Segundo Fletcher e Grose (2011), o movimento da moda lenta vai além de apenas diminuir
a velocidade de produção: é sobre uma visão de mundo diferente que engloba várias
atividades de moda que promovem a multiplicidade e a importância cultural da moda, além
de valores éticos. Visto que esse desejo por uma moda mais consciente, democrática e em
pequena escala tenta resgatar modelos artesanais de produção, o artesanato assume um
papel importante na diferenciação do produto de moda autoral. Alinhado a esse ideal, a moda
9 Disponível em: < https://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/verao-2011-rtw/ronaldo-fraga/1207/detalhes/14/ >. Acesso em: 7
jul. 2021.
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autoral se torna cada vez mais acessível e abraça urgentes questões de sustentabilidade,
10

aliando-se ao movimento slow fashion .
Fletcher e Grose (2011) também falam sobre o artesanato ser um ato
político, sendo ele “uma expressão de valores de produção, relações de poder,
tomadas de decisão e pragmatismo”. O artesanato possui valores intrínsecos de
sustentabilidade e da moda lenta; afinal, a produção e o consumo de uma moda autoral
feita artesanalmente dependem do tempo e da capacidade do artesão de confeccionar
cada peça. Além disso, essa lógica permite também que o consumidor tenha mais
conhecimento sobre as condições de trabalho. Portanto, num mundo onde a produção
e o consumo em massa se tornaram a regra, o artesanato é um poderoso agente de
mudança na moda.
5 CONCLUSÃO
A partir dessa reflexão, é possível estabelecer uma relação entre os
princípios da nova moda autoral consciente e os valores do artesanato. Há um tempo
que já percebemos o resgate de técnicas artesanais no design de moda, e isso é
reflexo de questões da nossa sociedade, de uma tomada de consciência e do desejo
por mudança no sistema vigente. Características como o tempo do trabalho, a profunda
conexão com os artefatos, o trabalho ético e motivado, o resgate das habilidades e
dos ofícios, são comuns à prática do artífice, e podem ser de grande valia ao novo
sistema de moda.
Por outro lado, não é mais possível compreender o trabalho artesanal sob
um viés romantizado, como se não estivesse também inserido dentro de uma lógica
capitalista e industrial. Fatores como a mecanização e as inovações tecnológicas, a
cultura de massas, a divisão do trabalho e a quebra entre concepção e confecção,
a busca pelo lucro e por atender às tendências de moda e consumo; tudo isso tem
grande influência sobre o fazer artesanal contemporâneo, é fato.
Apesar da grande variedade de termos e classificações para o trabalho
artesanal, podemos perceber, a partir da teoria apresentada, que ele envolve muito
mais que o fazer manual sozinho. Historicamente, o artesanato perdeu espaço frente
à nova lógica da produção industrial, à medida que o artífice deixava de ter ampla
consciência e controle sobre o produto final. No entanto, os artesãos não foram
excluídos desse processo, e sim adaptados a ele, como força de trabalho braçal. Isso
pode ser observado também na indústria da moda, até hoje.
Não é incomum ver marcas autorais de moda empregarem artesãos na
confecção de seus produtos. Em alguns casos, o designer é mero idealizador, sem ter
muita propriedade sobre o processo e as técnicas de produção. Em outros, ele também
é artífice e participa ativamente de todos os estágios, e não só como supervisor. Em
10 Segundo Fletcher e Grose (2011, p.128), o slow fashion, ou moda lenta, não significa apenas uma produção com menos
velocidade e prazos maiores. A moda lenta é sobre produção em pequena escala, atuando com recursos e mercados locais,
além de técnicas tradicionais de confecção. É sobre novas relações entre criadores e consumidores, criando confiança e
consciência sobre processos e seus impactos. É sobre questionar a ênfase na novidade e empoderar tanto consumidores
quanto trabalhadores. Ou seja, é romper com o sistema atual de uma indústria baseada apenas em lucro.
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certos casos, todo o processo se dá na mesma oficina e quase que simultaneamente.
Em outros, essas atividades enfrentam distâncias de tempo e espaço. Sendo assim,
quando podemos dizer que a marca segue a lógica do trabalho-como-artesanato?
Afinal, ele está baseado no princípio de que concepção e execução estão sob o
controle do artífice, e essas etapas afetam a evolução uma da outra.
Se a produção de vestuário sempre precisou e ainda precisa de mãos
para cortar, costurar e bordar; falar sobre artesanato na moda autoral é menos sobre
o fazer manual em si do que sobre divisão do trabalho e integração entre criação e
produção. São questões inerentes à pesquisa de mestrado em desenvolvimento, que
se baseia no estudo de casos de marcas locais para lançar luz às práticas daqueles
que desenvolvem produtos artesanais de moda.
No atual contexto do mercado de moda no Recife e na Região Metropolitana,
onde há grande oferta de cursos de design e de moda, porém poucas empresas
grandes de confecção, muitos profissionais acabam vendo o empreendedorismo como
sua melhor alternativa, segundo estudos do Sebrae (2014). É nesse contexto que
surgem pequenas marcas de moda autoral alinhadas a princípios de sustentabilidade
e artesanato, abrindo espaço para o resgate dos ofícios.
Estudar as práticas e a lógica de produção dessas marcas pode nos ajudar
a traçar caminhos de aproximação entre o designer e o artífice, bem como propor
11
meios para o resgate de valores artesanais na produção de vestuário.
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RESUMO
O presente artigo propõe apresentar uma reflexão concernente à relação entre imagem e
palavra e suas múltiplas consequências observadas ao longo do percurso histórico, artístico
e cultural desde o Renascimento, através das nomenclaturas dos vestuários. A cidade será
o palco para a permanência de muitas lexias construídas ao longo de várias histórias e que
serão registradas nos dicionários a partir do século XVII, em diferentes regiões da atual
Europa. Através do levantamento de um volume de nomenclaturas que envolvem o universo
sociocultural em torno aos vestuários, aos materiais têxteis e ao saber fazer, verifica-se,
no período tratado, a construção de uma área específica de conhecimento: a Moda. A
metodologia aborda o estudo de diferentes imagens das artes, bem como de textos antigos
e contemporâneos quanto à história da Moda e a história das imagens, na qual os textos
costuram sentidos mais amplos através da intermidialidade entre palavras e representações.
As terminologias estudadas foram lexicograficamente definidas e organizadas em três
núcleos principais: moda, espaço/tempo e sociedade. Entre as palavras e as imagens,
encontramos um mundo material cuja representação iconográfica carrega sentidos mais
amplos, criando janelas históricas e culturais que permitem à contemporaneidade se efetivar
como espectadores do passado, como receptores de memórias.
Palavras-chaves: Nomenclatura; Ornamento; Iconologia.
Abstract
This article proposes to present a reflection concerning the relationship between the image
and the word and its multiple consequences observed throughout the historical, artistic
and cultural journey since the Renaissance, through the nomenclatures of the garments.
The city will be the stage for the permanence of many voices built over several stories and
which will be registered in dictionaries from the 17th century onwards, in different regions
of current Europe. Through the survey of a volume of nomenclatures that involve the sociocultural universe surrounding garments, textile materials and know-how, the construction
of a specific area of knowledge is verified in the treated period: Fashion. The methodology
addresses the study of different images of the arts, as well as ancient and contemporary
texts regarding the history of Fashion and the history of images, where texts sew broader
meanings through the intermidiality between words and representations. The terminologies
studied were lexicographically defined and organized into three main groups: fashion, space
/ time and society. Between words and images, we find a material world whose iconographic
representation carries broader meanings, creating historical and cultural windows that allow
contemporaneity to become effective as spectators of the past, as recipients of memories.
Keywords: Nomenclature; Ornament; Iconology

Riassunto
Questo articolo si propone di presentare una riflessione sul rapporto tra immagine e parola
e sulle sue molteplici conseguenze osservate lungo il percorso storico, artistico e culturale
sin dal Rinascimento attraverso le nomenclature delle vesti/capi. La città sarà il palcoscenico
per la permanenza di molte voci costruite lungo la storia e che saranno registrate nei
dizionari del XVII secolo, in diverse regioni dell’Europa odierna. Attraverso l’indagine di un
volume di nomenclature che coinvolgono l’universo socioculturale che circonda indumenti,
materiali tessili e know-how, si verifica nel periodo analisato la costruzione di una specifica
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area di conoscenza: la Moda. La metodologia si rivolge allo studio di diverse immagini
delle arti, nonché di testi antichi e contemporanei riguardanti la storia della Moda e la
storia delle immagini, dove i testi cuciono significati più ampi attraverso l’intermedialità tra
parole e rappresentazioni. Le terminologie studiate sono state definite lessicograficamente
e organizzate in tre gruppi principali: moda, spazio / tempo e società. Tra parole e immagini
troviamo un mondo materiale, la cui rappresentazione iconografica assume significati più
ampi, creando finestre storiche e culturali che permettono alla contemporaneità di diventare
effettiva come spettatrice del passato, come destinataria di memorie.
Parole Chiave: Nomenclatura; Ornamento; Iconologia
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1 INTRODUÇÃO
O tema deste artigo é o estudo da relação que se estabelece entre texto
e imagem e seus desdobramentos na passagem da Idade Média ao Renascimento
até o século XVII, período de formação da cidade e consolidação dos vernáculos,
considerando a sociedade, a cultura, a economia e a arte no espaço geográfico e
político italiano. A proposta objetiva o levantamento de nomenclaturas em textos
contemporâneos e de época, na língua italiana, referentes ao ornamento têxtil, à Moda
e ao vestuário, bem como a pesquisa de suas representações visuais produzidas
no período histórico abordado. Sua justificativa se apresenta pela singularidade da
abordagem de textos de grande importância para a História da Arte sob uma nova
perspectiva: a história dos objetos culturais desenvolvidos no âmbito da ornamentação
e do vestuário.
Não existe um método específico e único de se estudar os objetos têxteis,
mas uma diversidade de metodologias oriundas das diferentes áreas de conhecimento
que começaram a dar atenção a estes objetos e seus materiais, desde o século
XIX, quando foram vistos como materiais constitutivos das áreas da Arqueologia,
da Antropologia, das Ciências Naturais, da História da Arte, da História Cultural, da
Filosofia, da Sociologia, dos Estudos Literários, da História Social e da Econômica,
entre outras.
Nesta pesquisa, ainda em desenvolvimento, a metodologia se apresenta
como desafio primordial, uma vez que se deve enfrentar o processo de abordagem do
estudo de textos oriundos de obras em língua estrangeira (medieval e renascentista).
Este desafio se amplifica quando a intenção é trabalhar com alunos de diferentes
áreas da graduação.
Assim, a construção metodológica é o eixo condutor da pesquisa, devido ao
caráter multidisciplinar entre as áreas de Letras, Artes e Ciências Humanas, buscando
aplicar práticas da linguística, da intermidialidade e da iconologia, conduzidas pela
seleção vocabular e estudo iconológico/iconográfico de representações visuais. As
lexias, registradas nos textos estudados, vêm sendo identificados, conceituados e
pesquisados iconograficamente junto às pinturas e esculturas produzidas no mesmo
período histórico.
A referida prática levou em consideração que as denominações dos objetos
desenvolvidos ao longo da história sofreram diversas variações locais, principalmente
aquelas relacionadas ao ornamento, vestuário e técnicas têxteis. Dependendo da
técnica, um mesmo processo pode registrar, em um único espaço geográfico, variações
de acordo com as diretrizes estabelecidas, diferenciando sua nomenclatura, inclusive,
de cidade em cidade. No caso das rendas, por exemplo, as variações possíveis na
execução da técnica determinam nomenclaturas diferentes, podendo estar relacionadas
aos pontos e modos de fazer, bem como ao material, às formas iconográficas, às
aplicações junto ao objeto ornamental (vestuário ou decoração), às origens etc.
O tema quanto às nomenclaturas vem sendo tratado há muitas décadas,
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por diferentes profissionais e acadêmicos, e esta abordagem permitiu que a história
dos objetos da Moda e da ornamentação pudesse ser acompanhada, uma vez que
as denominações carregam valores culturais e históricos locais, regionais, nacionais
ou internacionais.
Na segunda metade do século XX, algumas iniciativas começaram a ser
desenvolvidas em diferentes países, incentivando a aquisição de coleções, a abertura
de exposições de acervos têxteis ao público, bem como a publicação de informações
e estudos específicos. O primeiro grande desafio foi, no entanto, superar a discussão
em torno da dificuldade de definição de diferentes vocábulos, como apresentado por
Valerie Cumming (2004), que nos coloca um significativo resumo bibliográfico de
especialistas e historiadores que enfrentaram esta empreitada.
A importância do tema proposto pode ser verificada junto a diferentes
expoentes teóricos considerados na atualidade. Tratar a história do ornamento e
da Moda é acompanhar a criação dos objetos e do desejo de possuí-los, bem como
dos rituais que no entorno destes foram desenvolvidos. O processo de verificação
da história é o que diferencia esta proposta, pois sua construção vem sendo feita
através dos textos das literaturas da época e as imagens produzidas naquele período,
buscando a relação que estas duas áreas podem nos apresentar na construção de
suas inter-relações.
Quanto ao texto, Peter Burke (2010, p. 31), por exemplo, nos apresenta
a importância da História Social da Linguagem, principalmente a partir do período
moderno, não como uma história da linguística, mas como um “mapeamento de atitudes
em relação à língua, ou de mudanças de atitude, reveladas em lugares-comuns ou
em ideias que, aos poucos, foram se tornando corriqueiras na época”.
O interesse quanto à lexicografia e sua organização é um tema de
significativa importância na história da humanidade. Entre os séculos XIII e XVII,
podemos acompanhar a definição das bases ocidentais, uma vez que o referido período
coincide com o desenvolvimento dos vernáculos modernos. Associar as duas questões
é acompanhar a análise histórica do surgimento das nomenclaturas, associada às
condições econômicas, culturais e sociais dos diferentes períodos.
Diversas áreas estarão aqui dialogando, construindo o caminho possível
para a análise pretendida. O levantamento, a catalogação e a definição lexicográfica de
termos selecionados para esta pesquisa foram agrupados em relação a três núcleos de
classificação: Moda, Espaço/Tempo e Sociedade. Estes núcleos receberam diferentes
subdivisões, de acordo com os grupos de verbetes, e cada uma delas vem sendo
observada em relação a outros núcleos. Assim, a Moda abarcará todas as lexias
ligadas ao vestuário e seus ornamentos; o Espaço/Tempo nos mostrará onde estas
lexias se manifestam, circulam e apresentam/representam em um determinado período
da história; e a Sociedade nos indicará o espaço geográfico, econômico, cultural,
artístico, político e religioso em que a manifestação se efetiva.
Buscamos as interfaces verificadas nos levantamentos propostos,
estabelecendo relações estudadas dentro do tema das intermidialidades que, segundo
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Rajewsky (2012), faz referência às relações entre duas ou mais mídias, envolvendo
todo tipo de interação, ocorrendo nas fronteiras destes encontros.
2 ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM
A relação entre o texto e a imagem é um tema recorrente na história da
sociedade e é tratada desde a Antiguidade, mas foi na Idade Média que diferentes
discursos colocaram em movimento a reflexão quanto à sua efetivação e a consideração
do papel de cada um destes polos. Teóricos das artes, filósofos, sociólogos, teólogos,
entre outros, vêm contribuindo para a reflexão quanto às formas, funções, sentidos e
usos das imagens, dentre os quais podemos destacar Alois Riegl, Aby Warburg, Ernest
Gombrich, Ervin Panofsky, Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Jérôme Baschet,
Jean-Claude Bonne, Hans Belting, Peter Burke, Pierre Bourdieu, Henry Courbin, entre
outros.
3
Muitos discursos quanto às representações visuais foram desenvolvidos
desde o final da Antiguidade Clássica, mas sem serem precedidos por cânones oficiais
que legalizassem a prática de desenvolvimento das artes em geral. No entanto,
4
prevalecerá o pensamento concebido na sua interpretação como “bíblia dos iletrados”
e que retifica, na hermenêutica medieval, como muitos acreditam, o primado do texto
sobre a imagem. “Mas por que os olhos são a via mais fácil para compreender? Porque
5
o que um discurso descreve, uma presença viva mostra” . (BNF Lat 2077, fol. 162v
apud PEREIRA, 2016, p.131)
A relação mais remota entre imagem e palavra, segundo René Guénon
(1973), se encontra no seu sentido metafísico, junto à arte sagrada, à arte tradicional, no
simbolismo da cruz, abordado pelo autor a partir da doutrina hindu, mas conduzindo-a
de forma livre por se tratar de um símbolo comum a todas as tradições, como símbolo
de síntese interna. Destaca-se seu texto referente ao simbolismo da tecelagem, no
qual analisa os termos tecido, fio, urdidura e trama, bem como suas correlações com
6
a constituição ou formação dos Livros Sagrados e seus sentidos metafísicos em
diferentes tradições orientais, como mito original.
Os tecidos possuem um simbolismo fundamental uma vez que o mundo
é explicado, em todas as culturas tradicionais, materializado através do encontro de
tramas e urdiduras, no qual as tramas, horizontais “simbolizam (...) a matéria (...)
relações causais racionalmente controláveis e quantitativamente definidas” enquanto
as urdiduras, “as linhas verticais correspondem às formae, às essências qualitativas
das coisas”. (BURCKHARDT, 2004, p.97).
3 De acordo com Pereira (2016), podemos observar cinco tipos: de cunho teológico; de cunho prático, quanto à recepção das
imagens; sobre os produtores e aqueles descritivos.
4 Questão baseada na carta de Gregório Magno ao bispo Serenus, especificamente tratada por BASCHET (1996, p.7-8).
5 Tratado sobre vícios e virtudes, manuscrito de Moissac, da primeira metade do século XI (BNF Lat 2077, fol. 162v apud
PEREIRA, 2016, p.131)
6 O simbolismo da tecelagem não se aplica somente às escrituras tradicionais. Ele é empregado também para representar
o mundo, ou mais exatamente o conjunto de todos os mundos, (...) de estados ou graus (...) que constituem a Existência
universal. (GUÉNON, 1973, p.81).
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Em Biderman (1998) podemos ver que
A palavra assume (...) nos mitos de cada cultura uma força
transcendental; nela deitam raízes os entes e os acontecimentos.
Por ser mágica, cabalística, sagrada, a palavra tende a constituir
uma realidade dotada de poder. Os mitos falam dos segredos e
das essências escondidas na palavra instituidora do universo. O
homem primitivo acredita que o nome não é arbitrário, mas existe
um vínculo de essência entre o nome e a coisa ou objeto que ele
designa. Assim sendo, não separa a palavra do referente que ela
nomeia. (BIDERMAN, 1998, p.81-82)

A autora nos coloca que nas diferentes tradições culturais “a linguagem
surge com a palavra instituidora que abre ao ser o espaço para ele se manifestar.”
(BIDERMAN, 1998, p.84).
O estudo das imagens vem ganhando espaço considerável junto à
historiografia, consequência imediata das influências das diversas gerações da École
des Annales, da História Nova e da Nova História Cultural, surgidas nas décadas de
1920, 1970 e 1980 respectivamente. Como fonte concreta, as imagens se apresentam
como janelas para o estudo do passado, independente do período histórico a que
pertencem e da área que as contempla. A sua associação à documentação escrita
permite ampliar os diálogos e suas abordagens em diferentes temas e perspectivas.
Como tema da História da Arte, novos caminhos vêm sendo abertos por
diferentes teóricos, revisitando teorias anteriores e iluminando as possibilidades de
olharmos e recebermos as imagens, uma vez que o grande desafio é a sua apreensão,
em sua complexidade e riqueza.
Dentre tantos caminhos possíveis, abordaremos esta relação através dos
conceitos sobre a imagem propostos pelos historiadores Hans Belting, Jérome Baschet,
Jean-Claude Bonne e Jean-Claude Schmitt. Uma vez que a reflexão do tema, por sua
7
amplitude e riqueza, se estende além do permitido, “definir é abreviar” e os conceitos
permitirão perceber as complexas relações entre estas duas linguagens, textuais e
imagéticas, construídas ao longo da Idade Média e no período moderno.
A imagem, apresentada de forma figurativa e narrativa, será aqui estudada
em relação ao contexto social, político, econômico ou religioso que a apresenta, ou
seja, o meio em que ela se revela: a cultura à qual pertence. E conforme Gombrich
(2012) observa, temos que reconhecer a força da ação cooperativa na sociedade,
pois é este aspecto na existência humana que nos permite falar de evolução, pois há
limites no individual.
Diante disso, muitas questões podem ser colocadas: como abordar os
textos de época? E as imagens? De onde devemos partir para abordar a imagem (do
texto, do conceito, da etimologia, da nomenclatura?) e qual forma devemos adotar
(Tratadística, Narrativa, Dicionário ou Enciclopédia)? A partir da descrição da imagem
8
é formado um outro texto, uma Ekphrasis . Nesse sentido, devemos pensar em como
7
8

Como colocado por BALZAC (2016, p.32).
Prática que remonta à Antiguidade como textos descritivos das imagens.
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construí-lo? Como abordar as infinitas possibilidades de sentidos? É na análise prática
entre palavras e imagens que estas relações se apresentarão, esclarecendo alguns
pontos, mas apresentando novos questionamentos.
Nossa ênfase se encontra na observação das associações possíveis
entre as imagens com estruturas textuais da mesma época. Não trataremos aqui
de uma análise iconológica/iconográfica específica de cada obra levantada. Assim,
analisaremos as imagens tendo o pensamento de Belting (2010, p. XXIII), que observa
que em suas representações são criadas diferentes relações e rituais, exercendo
“uma função na transferência de poder [e dando] corpo às demandas públicas das
comunidades”.
O pensamento do historiador alemão será nosso eixo norteador, tratando
9
imagem num novo e amplo campo de sua função , a partir do Renascimento, sem
10
desconsiderar o seu alto grau de funcionalidade desenvolvido na Antiguidade e na
Idade Média, relacionado, sempre, ao sagrado e à religião.
A questão é inicialmente de ordem metodológica e parte da definição de
Imagem, cujo termo, segundo Belting (2010, p.XXIII) “abrange o significado muito
amplo, ou muito estreito, que pode ser atribuído à palavra arte”, criando diferentes
possibilidades de abordagens.
O conceito de imagem que nos conduz, conhecidos os problemas
11
relacionados a toda denominação possível e utilizada pela historiografia , engloba
especificidades que podem ser bem representadas pela denominação colocada por
Baschet (1996) “imagem-objeto”, visto que muitas vezes as imagens não são puras
representações, mas estão aderidas a formas, a espaços, a objetos que tenham uma
função, uma utilização. Segundo o mesmo autor (1996, p.11), “a expressão tem a
vantagem de recobrir os dois casos distintos, a imagem constitui por si só um objeto,
dando lugar a várias utilizações”.
Trataremos a materialidade das nomenclaturas e suas imagens a partir do
conceito de ornamentação, como linguagem visual, que segundo Bonne (2009, p.45)
trabalha no interior da imagem, organizando seu funcionamento, sendo um modo de
honrar a imagem ou o objeto ao qual ele é inserido, “conceder decus, ou seja, a honra
devida a algo por meio de uma beleza honorífica – e não superficial”. Para o mesmo
autor:
O vocabulário do latim medieval possui dois termos próximos – decor
e decus – que esclarecem perfeitamente esta conjunção. (...) Em
latim, decor designa o que é belo juntamente com a ideia de que
essa beleza deve convir (em latim decet) esteticamente ao objeto ou
à pessoa em questão, para estar de acordo com a dignidade de sua
9 Questão, que segundo Baschet (1996), de acordo com o que aborda, possibilita diferentes percepções (conceitos,
problemas e metodologias) por diferentes áreas de conhecimento, principalmente entre a História e a História da Arte.
10 O termo funcionalidade remete aqui à ‘função’ e não ao ‘funcionalismo’ no sentido durkheimiano “que tende a supor uma
unidade funcional da sociedade, concebida segundo um modelo orgânico, onde cada elemento que compõe cumpre um papel
preciso e necessário.” (BASCHET, 1996, p.9)
11 Como por exemplo, os conceitos Imagem, Obra de Arte, Ídolo, Representação e Objeto, cujos problemas na adequação
das abordagens são considerados por Baschet (1996).
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função ou de seu estatuto – dignidade que conota o termo decus.
(...) Quanto às palavras da família de ornare, tais como ornatus e
ornamentus, elas também não remetem à ideia de uma decoração
superficial e secundária, mas, conforme o sentido do latim clássico,
elas designam o equipamento que permite a uma coisa cumprir
plenamente sua função. (BONNE, 2009, p.44)

Partiremos da distinção feita por Bonne (2009) quanto à questão da ornamentação nas
12
imagens, entre o ‘ornamento’, aquilo que decora, que tem função estética , que está na
superfície, sem interpretação direta e o ‘ornamental’, que agrega valores na dinâmica da
imagem, se relacionando à construção de sentido da imagem, não permanecendo somente
na camada decorativa. Este recurso possibilitou a “transversalidade que conferiu a ela
[imagem] uma verdadeira dimensão antropológica.” (BONNE, 2009, p. 207).
3 O TEXTO: NOMENCLATURAS CONSTRUÍDAS PELA HISTÓRIA
Segundo Burke (2010, p. 17 e 19), “a linguagem é sempre um indicador
sensível – embora não um simples reflexo – da mudança cultural”, por isso, o autor a
aborda como uma história social da língua, enquanto discute a “função da língua na
expressão ou construção de uma variedade de relacionamentos sociais”, de diferentes
ordens, inclusive culturais.
A história da linguagem é tema acadêmico de grande peso há vários
séculos e não há um consenso sobre a sua origem ou sua idade. De acordo com
Biderman (1998), a língua é comumente entendida como o conjunto de palavras e
expressões disponíveis para toda uma comunidade linguística. É a ferramenta pela
qual cada grupo representa o mundo, expressa seus pensamentos e relata suas
experiências. Desse modo, percebe-se que a relação existente entre língua, cultura
e sociedade é um fato indiscutível.
13
Saussure (2006, p. 16) propôs que a língua é um fato social, pois é um
sistema convencional que é adquirido pelos falantes quando vivem em sociedade,
apresentando “um lado individual e um lado social, sendo impossível conceber um
sem o outro.” Como fato social é, por consequência, um fato cultural e como instituição
social, é um instrumento capaz de divulgar a cultura e a ideologia de um povo. É
parte fundamental do patrimônio cultural de cada comunidade, refletindo crenças e
costumes na sua utilização.
Tendo estas premissas, é importante ainda esclarecer os percursos
definidos quanto às fontes abordadas. Propor a abordagem do tema confrontando
12 Devemos aqui considerar o pensamento de Eco, (2010), que considera a Idade Média um momento de dificuldade de
compreensão do valor estético do ornamento (p.13). A beleza foi uma categoria fundamental nas lógicas de apresentação
artísticas medievais, principalmente no processo de semantização da imagem. Assim, o ornamental abriu um sistema
semântico através do qual o transcendente se apresenta, a imagem: é imago.
13 O autor é eixo teórico nesta pesquisa, partindo de seu pensamento que, além da língua e da linguística, considera a
interpretação da língua, a história literária, a história dos costumes, a história das instituições, etc, como fontes significativas
para a formação da história da linguagem. E quanto à abordagem da linguística, seu pensamento de ser necessário levar em
consideração as diferentes manifestações da linguagem humana, primitivas ou civilizadas, arcaicas ou contemporâneas, e em
cada período as consideradas clássicas ou decadentes.
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dicionários diversos, inclusive em diferentes línguas, não nos permitiria alcançar o
objetivo pretendido da pesquisa. Era necessário pesquisar o sentido da língua em
sua cultura, na época em que os termos foram cunhados. Para isso, foi proposto que
as lexias que comporiam o corpus da pesquisa deveriam ser retiradas de textos que
tratassem da história e da cultura de uma sociedade específica, dentro do recorte
temporal definido, tendo como base uma bibliografia contemporânea e que essas
focassem em um tipo específico de vestuário.
A língua italiana foi escolhida por dois motivos: por ser a língua do
espaço geográfico e social onde a modernidade é pensada, discutida e construída no
Renascimento; porque a cultura italiana produziu grande número de obras textuais
e visuais no qual é possível verificar as questões relativas aos textos e às imagens,
14
em uma nova função da imagem .
As nomenclaturas do Vestuário, assim como o próprio termo Moda, se
desenvolvem ao longo da história. No cenário urbano italiano, desde o século XIV,
15
é possível encontrar várias literaturas na língua vulgar , de autores anônimos ou
reconhecidos, que relatam o cenário sociocultural do cotidiano, em que a conversão do
discurso aos costumes e à moral, dentro do pensamento humanista, é o fio da narrativa,
tendo como protagonista os ornamentos, ou seja, tecidos e sua tridimensionalidade
em movimento, que velam e desvelam o público e o privado, simbologia de análise
da dimensão dos comportamentos e condução da alma, que entre pessoal e política
reconduz a si e à cidade a resplandecência uma vez conhecida entre os antigos.
É importante verificar nos relatos dos ornamentos têxteis cotidianos, seja
em seu esplendor ou decadência, em sua forma ou uso, enaltecendo ou denegrindo,
segundo os códigos de comportamentos desejáveis, em textos de diversas naturezas
de autoria da esfera política, econômica, cultural e religiosa, que estes são testemunhos
de como os tecidos circulavam e tinham neste ambiente de crescente vida urbana
uma grande importância como linguagem visual hierárquica, narrativa e retórica, que
associada à moral e costume, poderia ser vista como nobreza ou luxúria, espelho
de encantamento ou degradação da alma humana, que no espaço público refletia a
moral da cidade.
Alguns exemplos se destacam, por seus autores, por seus personagens
ou por suas histórias e aqui são rememoradas em uma cronologia que tem por
objetivo testemunhar o eixo do tema, ou seja, a construção de um discurso moral em
que os costumes vêm sendo modificados pelos habitus, pela aparência codificada
através dos ornamentos. Na crônica biográfica anônima (1313-1354) de Nicola di
Lorenzo, conhecido como Cola di Rienzo, tribuno e senador de Roma, os vestuários
e ornamentos têxteis são descritos em qualidades e verificam-se a denúncias de
14 O dialeto florentino, hoje língua italiana, origina-se do latim vulgar (língua falada pelo povo no Império Romano). A partir do
século XIII, foi utilizada por poetas em suas obras, como, por exemplo, por Dante Alighieri, na Toscana, demonstrando que a
variedade possuía dignidade e autonomia cultural.
15 A escolha do dialeto florentino é questão de significativa importância e fator decisivo por ser a Itália o palco da narrativa,
por sua capacidade de divulgação e relato dos fatos correntes à época através da publicação de obras na língua corrente, e
não grego ou os dialetos de cada cidade, que hoje são de extrema importância para o estudo do cotidiano e da criação de
tantos costumes e objetos no renascimento.
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importantes mudanças na tradição da época com a influência de estrangeiros que
circulavam pela península.
O mesmo tema é relatado quanto à Florença, Milão, Gênova e Veneza, por
16
Giovanni Villani (c. 1276-1348) na obra Cronica; por Galvano Fiamma (1283-1344) em
17
La cronaca estravagante e por Franco Sacchetti (1332-1400) em Il Trecentonovelle.
Os textos, de caráter universal, entrelaçam os fatos de cada cidade a outras regiões
e reinos, num ambiente de descrição social e dos comportamentos da vida cotidiana,
além da história dos personagens ilustres e de ensinamento moral.
Giovanni Boccaccio (1313-1375), exemplo mais notável da época, em
sua obra novelesca, De mulieribus claris, também testemunha os modos estrangeiros
pelo modo de comportamento, com objetivo moral, descrevendo virtudes e defeitos,
nos quais os ornamentos têxteis eram protagonistas singulares.
O século XV produz semelhante literatura, destacando-se Baldassarre
18
Castiglione (1478-1529), que será o codificador de um comportamento na Corte, o
Decoro, em sua obra Il libro del cortegiano, num sentido específico do Antigo (modelo
aplicado ao momento histórico renascentista), fazendo da Itália o espelho em que toda
a Europa medieval se fará refletir, e Leon Battista Alberti (1401-1472) que efetivará
um diálogo entre uma mentalidade moderna e burguesa que confronta a tradição
aristocrática, ligada ao passado, oferecendo uma visão humanista da vida social da
época, de caráter moral em suas obras I libri della famiglia e Opuscoli Morali.
No século seguinte, Tommaso Rinuccini (1596-1682), pupilo de Galileu
Galilei e diplomata florentino, redige um texto, Le usanze fiorentine del secolo XVII,
publicado em 1863, no qual conta muitas histórias de Florença e do luxo que ali circulava
e conduzia aos jogos sociais, políticos e espirituais da época. Agostino Lampugnani
(1586-166?), monge beneditino, faz duas publicações em Milão, Della Carrozza da
Nolo no ano de 1649, e em 1650 Della carrozza di ritorno, ovvero Dell’esame del
vestire e costumi alla moda, obras historicamente importantes, pois são apontadas
como as primeiras publicações onde aparece o termo Moda (lexia registrada pela
19
primeira vez na Itália em 1691 no Vocabolario Degli Accademici Della Crusca ). De
grande importância junto à publicação Della Crusca são as obras de Giorgio Vasari
(1550), Vida de artistas e de Filippo Baldinucci (1681), Vocabolario Toscano dell’Arte
del Disegno, de onde o léxico histórico-artístico della Crusca foi retirado.
No século XVIII, pode-se destacar Giuseppe Parini (1729-1799), expoente
do Iluminismo e do Neoclassicismo italiano, filho de mercador de tecidos, que, de
forma irônica descreve em Il Mattino os costumes da aristocracia milanesa decadente.
16 Foi um mercador, banqueiro, diplomata e cronista italiano florentino, membro da Guilda de Calamari (Acabamento de Lã)
no século XIV. Sua obra se encontra nos arquivos do Vaticano.
17 Filho de mercador florentino, deu continuidade à atividade da família, casado com Felice Strozzi, exerceu encargos
políticos como representante de Florença no exterior.
18 Que da Itália segue para a corte da Espanha e de lá conduz as diretrizes de comportamento na corte, influenciando,
decisivamente, a etiqueta que será adotada no Antigo Regime francês. Sua obra é sempre citada, seja diretamente ou através
de lexias que fazem menção a áreas das artes, bem como da música e do vestuário, o que nos mostra como a questão do
movimento e das obras musicais e danças, que também serão organizadas e conduzidas através do mesmo discurso, em
muitos tratados à partir do XVI nas cortes europeias, principalmente as espanholas e francesas. Castiglione terá importância
até o século, quando a burguesia se apropria de costumes da nobreza antiga reproduzidos nos modelos da família e dos
eventos nos salões, conduzidos pela educação, onde os últimos Dandis terão significativo papel.
19 O Vocabolario Degli Accademici Della Crusca foi o primeiro vocabulário da língua italiana que surgiu em 1612.
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Giacomo Leopardi (1798-1837), no século XIX, em Lo Zibaldone e Operette
Morali nos apresenta sua observação atenta da realidade e da subjetividade humana,
numa reflexão da vida moderna do século XIX. Nessa estrada bibliográfica, fechamos
a análise do tema com a obra Cosimo I e la sua legge suntuária del 1562 de Carlo
20
Carnesecchi (1902) na qual o autor discorre sobre as Leis Suntuárias de 1562, que
no cotidiano profano reúne os ditames legais presentes desde a antiguidade e que do
século XIII ao XVI será organizado e atualizado ao novo estado histórico: o moderno.
4 AS IMAGENS VISUAIS E A ELABORAÇÃO DO GLOSSÁRIO
Dos textos levantados, a pesquisa partiu da obra contemporânea A Capo
21
22
Coperto. Storie di donne e di veli , da italiana Maria Giuseppina Muzzarelli , publicada
em 2016. O texto foi traduzido entre 2019-2020 no intuito de ser uma das bases
históricas para o estudo dos objetos têxteis da Moda e do ornamento. Trata-se da
história do uso do véu pelas mulheres do Ocidente. Quando hoje falamos de mulheres
veladas, logo pensamos nas tradições muçulmanas, mas muitos desconhecem que
a prescrição do véu é questão cultural que liga o Oriente ao Ocidente, através da
permanência da tradição em relação às questões entre o sagrado e o profano, o
privado e o público.
Através das imagens e dos registros históricos sobre moda e vida social,
a pesquisadora italiana reconstrói a narrativa daquele que, por muitos séculos, foi um
elemento das tradições ligadas à vida social da mulher, à moda e aos costumes e, por
isso mesmo, Muzzarelli (2016, p.7) acredita que “desde sempre é objeto ambivalente,
aliás ambíguo: cobre, esconde, protege, mas também alude, adorna, atrai”.
Organizada em doze capítulos, a obra apresenta um panorama sobre as
origens da história do véu, tratando da religião cristã e do uso na Idade Média. Além
disso, aborda a utilização de chapéus e outros acessórios para a cabeça, bem como
as regras ditadas para a confecção e utilização apropriada dos acessórios, discutindo
a questão junto a estudos iconográficos que representam as vestes de cabeça das
mulheres na história do Ocidente. Discorre sobre a proibição imposta às prostitutas
de usar véus e toucas, bem como o direito das mulheres “honestas” de rasgá-los,
dando ênfase aos tipos de véus utilizados especificamente no século XVI. Investiga
sobre os véus das noivas dos antigos gregos e romanos até os nossos dias, assim
como sobre os véus prescritos às viúvas e religiosas. Aborda de forma surpreendente
a história das mulheres fabricantes e criadoras de véus, penteados e ornamentos,
bem como relata a história do discurso de poder masculino atrás da imposição às
mulheres da obrigação de utilizar o véu ou outras coberturas para a cabeça, fechando
a abordagem do tema com o lenço de cabeça.
20 Foi o primeiro arquivista do Arquivo de Estado de Florença em 1883 e sua obra é de significativa importância histórica.
21 A tradução e estudo do texto foi objeto do projeto. A tradução como base de pesquisa entre as áreas das artes e das letras
(2019-2020).
22 É professora do Departamento de História, Culturas e Civilizações e do Departamento de Bens Culturais, lecionando
História das Cidades; História e Patrimônio Cultural da Moda e História Medieval junto à Universidade de Bologna - UNIBo/IT.
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Através do percurso apresentado na obra de Muzzarelli (2016) foi possível
verificar a importância que uma tipologia do vestuário assumiu na história da sociedade
e os papéis representados pela moda na cultura e nos valores de cada época, por
meio da narração da evolução da tradição feminina de se cobrir a cabeça e suas
implicações sociais através dos séculos.
De cada capítulo foram selecionadas as lexias referentes às esferas dos
núcleos: Moda, Espaço/Tempo e Sociedade, considerando-se que cada capítulo trata de
uma especificidade do tema, o que amplia cada uma destas esferas consecutivamente
ao longo da obra. A tabela, a seguir, mostra a quantificação das lexias presentes na
obra de Muzzarelli (2016).
Tabela 1: Quantificação das lexias da obra de Muzzarelli (2016)

Moda

Espaço/Tempo

Sociedade

Introdução
Capitulo 1

28
2

25
9

26
19

Capitulo 2

20

11

26

Capitulo 3

23

19

38

Capitulo 4

12

4

15

Capitulo 5

17

9

9

Capitulo 6

17

12

28

Capitulo 7

26

19

22

Capitulo 8

11

12

27

Capitulo 9

15

18

5

Capitulo 10

29

32

15

Capitulo 11

5

7

20

Capitulo 12

21

12

4

Total

226

189

254

Fonte: COPPOLA; CORDEIRO; GOMES; 2020, p.25

Verificamos que ao longo dos textos estudados, as nomenclaturas
conduzem à construção da história. Ao mesmo tempo que a descrevem, descrevem a
si mesmas, podendo ser verificadas em suas variações visuais através das imagens.
Nesse sentido, após a formação do quadro de lexias referentes aos objetos de cada
período, buscou-se as suas representações, observando acuradamente as descrições
das imagens em suas fichas catalográficas originais, dispostas nos principais museus
do mundo.
A Itália do Renascimento foi uma das pioneiras a explorar as interações
entre os meios das artes, do princípio ut pictura poesis divulgado através dos modelos
romanos de Horácio, Cícero, Quintiliano, entre outros, amplamente discutidos na Idade
Média e continuados em diferentes tratados publicados no Renascimento, como a
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obra Della Pittura de Leon Battista Alberti.
Selecionadas as lexias, deveríamos partir para a elaboração do glossário
e para a seleção das imagens das artes correlatas aos conceitos, mas antes disso,
abordamos dentro da história da arte, como a relação entre texto e imagem foi tratada
a partir do Renascimento.
Dessa forma, entendendo esta conexão como espaço no qual o movimento
do devir se materializa e envolve intercâmbios, desenvolvemos nossas análises a partir
das obras pictóricas da Idade Média ao século XVII, bem como as obras impressas
Habiti Antichi (1590), de Cesare Vecellio, e Iconologia del Cavaliere Cesare Ripa
Perugino (edição de 1645).
Encontramos no século XVI, Cesare Vecellio (1521-1601), pintor e
gravador, que através de texto e imagem recolheu representações de uma iconografia
geográfica do vestuário antigo e moderno de muitas regiões, que na segunda edição,
em 1598, acrescentou os costumes das Américas. Segundo estudiosos, sua obra foi
vista por muitos, mas lida por poucos em decorrência do impacto que as imagens
fizeram à sua época, visto o registro visual com tantos detalhes e riqueza de materiais
diversos associados aos tecidos, ofuscava o texto catalográfico descritivo. Esta é uma
referência basilar em nossa abordagem visual.
A relação entre texto e imagem será continuada no Renascimento
23
e podemos observá-la na obra Iconologia de Cesare Ripa (1593) , cujo objetivo,
declarado no Proemio ai lettori, foi o de ocupar-se: “Deixando, assim, de lado aquela
24
imagem da qual se serve o Orador , (...) direi somente daquela que pertence aos
pintores, na verdade, àqueles que por meio de cores ou de outra coisa visível possam
25
representar qualquer coisa diferente dessa” (RIPA, 1593, s/p) .
Segundo o autor, as qualidades fundamentais que devem ter as figuras
dos pintores são a ‘semelhança’ e a correspondência com o texto de onde trazem
26
inspiração :
(...) e a definição escrita, se bem se faz com poucas palavras, parece
que deve ser esta em pintura, em imitação daquela, não é, no entanto,
mal a observação de muitas coisas propostas, para que das muitas
se possam eleger as poucas, que façam mais à propósito, ou tudo
23 A publicação de 1645 em Veneza é objeto de pesquisa do Grupo de Pesquisa Studiolo de 2017 a 2020 realizamos a
tradução dos três livros e no biênio 2021/2022 estaremos desenvolvendo análises comparativas entre diferentes publicações
na língua italiana (1603/Roma, 1645/Veneza e 1764-67/Perugia), com o foco nos textos e nas imagens.
24 Através de Ripa podemos verificar uma nova direção quanto à relação entre imagens e palavras, diversa em relação às
publicações anteriores.
25 Nesta nova direção, o autor visa tratar das imagens que devem ser direcionadas às obras de artes (novo status do fazer
artístico a partir do Renascimento), àquelas que devem servir de inspiração aos que traçam a forma através de diferentes
técnicas: arquitetura, pintura e escultura. Esta obra é de significativa importância para o estudo iconológico/iconográficos das
artes a partir do Renascimento, e terá grande prestígio e validade mesmo após a crítica de Johann Joachim Winckelmann, no
De L’Allégorie, no século XVIII. Seu estudo e análise deve ser feito de forma correlata a obras do período moderno, do XVI ao
XIX, para que possamos verificar a pertinência do discurso, que parte da formação da cidade ao sujeito, em continuidade à
instituição territorial da igreja: a catedral.
26 Verifica-se aqui a continuidade do pensamento hermenêutico medieval, no entanto não mais locado nas Escrituras
sagradas, mas nos textos antigos e na literatura contemporânea. Neste sentido, não é possível a abordagem da obra de
Ripa sem a sua correlação com as obras que o precederam (p.ex. as citadas na nota 33) e, principalmente, as do período
moderno, do XVI ao XIX, para que possamos verificar a pertinência do discurso, que parte da formação da cidade ao sujeito,
em continuidade à instituição territorial da igreja efetivada a partir do século XI, através da catedral e de seu entorno (a
comunidade cristã).
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junto façam, uma composição que seja símile à descrição. (RIPA,
1593, s/p).

Em Ripa (1593), os conceitos são apresentados no início da obra por
meio de oito tabelas que se dividem por assuntos: das coisas nobres; dos gestos,
dos movimentos e posições do corpo humano; das coisas artificiais; das plantas; dos
peixes; das cores; dos animais; das inscrições antigas e medalhas antigas. Organizada
como em um dicionário, trata-se de uma bibliografia obrigatória, uma vez que os
27
elementos paratextuais da obra são continuamente confrontados e analisados em
conformidade aos estudos iconológicos e iconográficos das obras de arte produzidas
a partir do período moderno.
Enquanto a obra de Vecellio dá ênfase às imagens, apresentando um
texto catalográfico específico, mas não menos importante, a obra de Ripa enfatiza
a relação entre texto e imagem, em continuidade à Ekphrasis e se apresenta como
marco de passagem da Idade Média ao Renascimento.
Ambas as obras representam a relação entre os valores antigos e os
modernos, a prosperidade das cidades e a relação com o tema da boa governança
através dos “tipos sociais”, no caso de Vecellio, e as iconologias no caso de Ripa,
com as representações iconográficas das qualidades morais, em continuidade com a
antiguidade, mas trazendo uma nova relação entre texto e imagem.

5 NOMENCLATURAS E REPRESENTAÇÕES COMO JANELAS HISTÓRICAS E
CULTURAIS
Para tratarmos as nomenclaturas, foi elaborado um quadro geral de lexias,
agrupadas em campos lexicais e dispostas em grupos, seguindo-se para isso o critério
semasiológico, que trata do nome ao conceito. Em seguida, iniciamos a definição
28
lexicográfica dos termos selecionados em forma de verbete iconolexicográfico ,
ou seja, verbete em que a descrição linguística está associada à uma imagem. Os
núcleos Sociedade e Espaço/Tempo permaneceram coesos enquanto o núcleo Moda
foi sendo dividido segundo especificidades, por funcionalidade (aplicabilidade) ou
especificidade.
O quadro 1, que apresenta a organização do glossário por campos
lexicais, pode ser acionado em sua verticalidade ou horizontalidade, relacionando os
núcleos ou os temas específicos, seja em função da coordenação das imagens em
relação ao conceito, seja em relação a necessidade de ampliar os diálogos, trazendo
novas imagens ou novos textos, podendo, assim, criar campos ampliados em uma
metodologia de construção que pode ser aproximada aos Atlas Mnemosyne de Aby
Warburg.
27 Partindo do pensamento sobre as poéticas do visível de ARBEX (2006).
28 Nomenclatura desenvolvida para apresentar a forma associativa entre a palavra e a imagem, pela lexia extraída do corpus,
seguida de sua tradução, definição e, enfim, por uma imagem a ela associada.
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Além da organização dos glossários por lexia e imagem, segundo os
núcleos específicos, as nomenclaturas foram pesquisadas nas obras de Vecellio (1590)
e Ripa (1593), do texto à imagem e a partir das obras de arte, da imagem de época
da sociedade ao texto, a qual é acompanhada de conceito e tradução (podendo ser
acrescida pelo exercício de Ekphrasis, ou seja, da descrição da imagem).
Quadro 1: Organização do glossário por campos lexicais
SOCIEDADE
Identidade religiosa
Humildade
Submissão
Identidade pessoal
Privilégio

ESPAÇO/
TEMPO

PENTEADOS/
ORNAMENTOS

TIPOS DE MATERIAL E
TECIDOS

Siena

X

pizzo → renda

Florença

scialle-fisciù

fili d’oro → fios de ouro

Bolonha

gorgiere → gorgeiras

Veneza

hennin

seta

França

velo leggermente
crespo

stoffa

bisso → tecido fino e delicado

Fonte: COPPOLA; CORDEIRO; GOMES; 2020, p.29

A figura 1 traz um exemplo de uma ficha iconolexicográfica de acordo

com o tipo de material/tecido, sendo ilustrada com as lexias bisso e fili d’oro.
Figura 01 - Exemplo do glossário iconolexicográfico

Fonte: Arquivo das autoras. Apresentação da Comunicação no Colóquio de Moda 2020.

Além destas duas metodologias, o glossário está sendo organizado
também para a associação texto, imagem e execução de protótipos quanto às técnicas
têxteis, junto ao qual outras bibliografias técnicas de época são chamadas a dialogar.
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Na figura 2, o grupo Sociedade é exemplificado com o verbete Conversão,
de Cesare Ripa Perugino.
Figura 2 - Exemplo de ficha iconolexicográfica da obra de Ripa (1645)

Fonte: RIPA, 1645.

Já na figura 3, na ficha Penteados/Ornamentos, temos a descrição da
lexia cuffia.
Figura 03 - Retrato de Laura Battiferri

Fonte: Arquivo das autoras. Apresentação da Comunicação no Colóquio de Moda 2020.

A associação entre texto, imagem e resgate de técnicas antigas pode ser
visualizada a seguir, por meio da Figura 4.
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Figura 4 – Exemplo da associação entre texto, imagem e resgate de técnicas antigas.

Fonte: VECELLIO (1590); RICCI (1918)

6 CONCLUSÃO
O tema do Ornamento vem ao longo dos séculos sendo abordado de modo
fragmentado, criando tantas descontinuidades e leituras equivocadas de diferentes
teorias, tomadas de forma descontextualizas de sua realidade, que o esvaziamento
de sua recepção induz à maioria das pessoas a crer que são meros elementos
descartáveis, pois como preenchimento estético não possuem razões válidas para
serem mantidos. Mas a história é outra.
Poderíamos chamar à sua defesa, Alois Riegl, John Ruskin, Oleg Grabar,
Titus Burckhardt, Ernest Gombrich, entre outros, para discutirmos a relação forma
e função. No entanto, não podemos ignorar a historiografia contemporânea, que
em uma continua revisão das análises historiográficas, na qual o conceito deve ser
novamente chamado, para que através das nomenclaturas, das vozes, das lexias
históricas, muito além de suas interpretações históricas, possam ‘reapresentar’ os
sentidos específicos.
Assim, com o eixo enraizado na questão das imagens, cujo foco se atém
aos materiais têxteis, o ornamento vem sendo estudado como objeto da História da
Arte, na qual pode ser percebido como matéria e forma que amalgamam cultura e
intenções, em que não somente o objeto é analisado, mas se transforma no ponto de
partida para diversos diálogos.
Nesse processo, as terminologias são janelas que abrimos para outros
lugares e períodos históricos, capazes de nos colocar como observadores estrangeiros
de sociedades e espaços sociais para os quais necessitamos levantar seus sentidos
culturais, para que sejamos capazes de propor uma leitura na qual texto e imagens
são chamados ao diálogo intermidial.
O percurso metodológico vai do texto ao têxtil, tecendo percursos de
análise do tema ornamentação e moda, no sentido original de ‘texěre’, tecer, mas
que em Cícero podemos ver os sentidos de unir, fazer, escrever, compor. A referida
construção metodológica amplia a abordagem histórica, pois dialoga com diferentes
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áreas, faz reflexões a partir de diferentes pontos de vistas, possibilitando a abertura
de novos caminhos, novas pesquisas.
Finalmente, tanto a imagem quanto a palavra expressam mais do que nos
é dado a perceber, nos chamando a abrir nosso olhar em diferentes perspectivas, para
vermos de perto e de longe o mistério que elas velam com tanta fidelidade. Como
reflexo de uma sociedade, se tornam um espaço de preservação da memória de um
29
povo.
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RESUMO
A coleção de Indumentária Sophia Jobim – CSJ, do Museu Histórico Nacional – MHN, pertenceu à Maria Sophia Jobim Magno de Carvalho (1904-1968), que foi professora, figurinista, jornalista, pesquisadora e colecionadora de trajes, acessórios e histórias. Após o
falecimento de Sophia toda a coleção dela foi doada Museu Histórico Nacional – MHN. A
Coleção Sophia Jobim – CSJ está dividida em três partes: arquivo histórico; biblioteca e
reserva técnica. A pesquisa estuda toda a coleção, mas encontra-se em andamento, por
isso apresentamos os resultados parciais que, inevitavelmente, se confundem com a biografia da colecionadora. Nossa abordagem se aproxima de investigações similares daquelas que tratam os acervos de indumentária / moda com o foco voltado para a biografia cultural de objetos, conforme: Amy de la Haye, Lou Taylor e Eleanor Thompson (2005); Igor
Kopytoff (2008); Rita Andrade (2008). Esse tipo de perspectiva nos ajuda no entendimento
da coleção que Sophia Jobim juntou, ao longo de sua trajetória profissional, culminando
com a inauguração do Museu de Indumentária Histórica e Antiguidades – MIH. Por isso, é
necessário perguntar: De onde essas peças vieram? Como foram adquiridas? Quem eram
seus antigos donos? É possível verificar e responder estes questionamentos? Ao adquirir
objetos de arte e peças / acessórios de indumentária para sua crescente coleção, Sophia
parecia estruturar o “seu museu”, como vemos neste texto. Assim, os objetos culturais que
ela comprou passaram pelo processo de mercantilização e valoração que, por conseguinte, iriam refletir esses valores na trajetória de sua colecionadora, e vice-versa.
Palavras-chaves: Indumentária; Coleção; Biografia cultural.
Abstract
The Sophia Jobim Clothing Collection – CSJ, from the National Historical Museum – MHN,
belonged to Maria Sophia Jobim Magno de Carvalho (1904-1968), who was a teacher, costume designer, journalist, researcher and collector of costumes, accessories and stories.
After Sophia’s death, her entire collection was donated to the National Historical Museum –
MHN. CSJ is divided into three parts: historical archive; library and technical reserve. The
research studies the entire collection, but it is still in progress, so we present the partial
results that, inevitably, are confused with the collector’s biography. Our approach is similar to investigations similar to those dealing with collections of clothing / fashion with a focus on the cultural biography of objects, as follows: Amy de la Haye, Lou Taylor and Eleanor Thompson (2005); Igor Kopytoff (2008); Rita Andrade (2008). This kind of perspective
helps us to understand the collection that Sophia Jobim gathered, throughout her professional career, culminating in the inauguration of MIH. So it is necessary to ask: Where did
these pieces come from? How were they acquired? Who were its former owners? Is it possible to verify and answer these questions? When acquiring art objects and clothing pieces
/ accessories for her growing collection, Sophia seemed to structure “her museum”, as we
see in this text. Thus, the cultural objects she bought went through the process of commodification and valuation, which, therefore, would reflect these values in the trajectory of her
collector, and vice versa.
Keywords: Clothing; Collection; Cultural biography
Résumé
La collection de vêtements Sophia Jobim – CSJ, du Musée historique national – MHN,
appartenait à Maria Sophia Jobim Magno de Carvalho (1904-1968), enseignante, costumière,
journaliste, chercheuse et collectionneuse de costumes, d’accessoires et d’histoires. Après la
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mort de Sophia, toute sa collection a été donnée au Musée historique national – MHN. CSJ est
divisé en trois parties: archives historiques; bibliothèque et réserve technique. La recherche
étudie l’ensemble de la collection, mais elle est toujours en cours, nous présentons donc les
résultats partiels qui, inévitablement, se confondent avec la biographie du collectionneur.
Notre approche s’apparente à des investigations similaires à celles traitant des collections de
vêtements / mode avec un focus sur la biographie culturelle des objets, comme suit: Amy de
la Haye, Lou Taylor et Eleanor Thompson (2005); Igor Kopytoff (2008); Rita Andrade (2008).
Ce genre de perspective nous aide à comprendre la collection que Sophia Jobim a réunie,
tout au long de sa carrière professionnelle, aboutissant à l’inauguration du MIH. Il faut donc
se demander: d’où viennent ces pièces? Comment ont-ils été acquis? Qui étaient ses anciens
propriétaires? Est-il possible de vérifier et de répondre à ces questions? Lors de l’acquisition
d’objets d’art et de vêtements / accessoires pour sa collection grandissante, Sophia a semblé
structurer «son musée», comme on le voit dans ce texte. Ainsi, les objets culturels qu’elle a
achetés sont passés par un processus de marchandisation et de valorisation, qui refléterait
donc ces valeurs dans la trajectoire de son collectionneur, et vice versa.
Mots-clés: Vêtements; collection; Biographie culturelle.
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1. INTRODUÇÃO
Desde 2015 nos dedicamos a pesquisar sobre Sophia Jobim (1904-1968) e
sua atividade profissional, tendo como fonte de pesquisa a Coleção Sophia Jobim – CSJ,
que pertenceu a ela e que se encontra no Museu Histórico Nacional – MHN, no Rio de
Janeiro.
Sophia Jobim foi uma pessoa bastante produtiva que teve na Indumentaria
o ponto de interseção e maior interesse em sua trajetória profissional variada. Ela atuou
como professora, jornalista, figurinista, pesquisadora e colecionadora. É sobre essa última
faceta que pretendemos nos deter neste escrito.
Após o falecimento de Sophia, em julho de 1968, o irmão Danton Jobim cumpriu
a promessa e fez a doação de toda a coleção de Sophia que se encontra atualmente
integrando o acervo do MHN. A Confecção Sofia Jobim - CSJ está dividida em três partes
que correspondem aos setores de mesmo nome naquela instituição: arquivo histórico
(documentos, fotos, correspondências, ingressos, menus etc.); biblioteca (livros, folhetos
e periódicos) e reserva técnica (objetos artísticos, joias, calçados, acessórios e peças de
indumentária).
Neste artigo, apontamos algumas descobertas sobre a CSJ, principalmente
com relação à entrada de itens provenientes de outros colecionadores e que atualmente
se encontram na reserva técnica do MHN. A princípio, todos esses objetos faziam parte do
Museu de Indumentária Histórica e Antiguidades – MIH, que funcionou em Santa Teresa
(RJ), até 1968, no mesmo imóvel onde Sophia residia.
Em nossa pesquisa, que se encontra ainda em andamento, relacionamos os
registros separados no próprio MHN (arquivo histórico, biblioteca e reserva técnica), a fim
de fazer a ligação entre os acervos documentais, bibliográficos e os objetos propriamente
ditos. O entendimento dos percursos dessas peças até a entrada delas no “museu de
Sophia”, sua posterior transferência para o MHN e análise da documentação, traçam um
panorama de boa parte da CSJ e é o ponto focal desse texto.
Para tanto, entendemos necessário dividi-lo em duas principais partes: a)
Sophia Jobim – Colecionadora e b) Algumas coleções dentro de uma coleção. Enquanto a
primeira parte contextualiza a trajetória profissional de Sophia Jobim, culminando com sua
posição de colecionadora de Indumentária; a segunda parte, apresenta algumas coleções
que fizeram parte do “museu de Sophia”.

2. SOPHIA JOBIM – COLECIONADORA
Sophia Jobim nasceu em 19-09-1904, em Avaré-SP. Estudou em escola de
freiras e foi normalista, tendo se formado em 1922, aos 18 anos. Logo em seguida, ela e
alguns irmãos se transferiram para o Rio de Janeiro, onde Sophia viria se tornar moradora
até seu falecimento, em 02-07-1968. Aos 23 anos, ela se casou com o engenheiro da
Estação de Ferro Central do Brasil, Waldemar Magno de Carvalho, que em virtude de seu
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trabalho morou em outras cidades, como em Santos Dumont/MG (quando ainda se chamava
Palmyra), entre 1927 e 1930.
Em 1932, Sophia já de volta ao Rio de Janeiro fundou uma escola feminina
profissionalizante, o Liceu Império, onde ministrava aulas de assuntos relacionados ao
vestuário, como: corte e costura; luvas; chapelaria etc. Essa escola se manteve sob a
direção de Sophia até o ano de 1954. Em paralelo, o casal Magno de Carvalho viajou o
mundo, principalmente pelo trabalho de Waldemar, mas também por diversão e em missões
internacionais da própria Sophia. Nessas ocasiões, ela visitou instituições, fez alguns cursos,
adquiriu livros e peças para o seu futuro museu.
A CSJ foi agregada por muito tempo e sua formação era composta desde
bonecas em trajes nacionais (que ela afirmava ter ganhado de sua avó quando pequena,
mas também de amigos, já em idade adulta), até perucas e instrumentos musicais, adquiridos
nas viagens que realizou, bem como presentes que ganhou ou em encomendas que fez.
Oficialmente, o MIH foi inaugurado, pelo casal Magno de Carvalho, em 15 de
julho de 1960, numa parte de sua residência onde morava, localizada no alto do bairro de
Santa Teresa (RJ). Ali, ela e o marido destinaram algumas salas para expor os manequins
com trajes históricos ou de terras longínquas, assim como armários e vitrines com itens
menores, que também ficavam à mostra.
Os estudos de Lou Taylor se debruçam sobre a história do vestuário
relacionando-o à cultura e ao consumo. E, quando consideramos as roupas sobreviventes
para a construção da história, essas abordagens transdisciplinares nos interessam pela via
da cultura, da história ou de uma comunidade específica. Mas, em nosso texto, apoiamonos na colaboração que Lou Taylor fez com duas outras especialistas no assunto para a
exposição intitulada Fashion & Fancy Dress: The Messel Family Dress Collection 1865-2005.
Essa exposição aconteceu no Brighton Museum and Art Gallery (2005-2006) e o catálogo
com os itens que pertenceram ao guarda-roupa de seis gerações da tradicional família
britânica Messel foram analisados, considerando as peças e suas usuárias, rastreando
a mudança na moda inglesa, entre os séculos XIX e XXI (HAYE; TAYLOR; THOMPSOM,
2005).
Igor Kopytoff, em “A biografia cultural das coisas: a mercantilização como
processo”, estuda a mercantilização de objetos culturais. Este trabalho integra a obra “A
vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural”, organizada por Arjun
Appadurai que ilumina pesquisas a respeito de objetos colecionados (KOPYTOFF, 2008).
O estudo sobre a coleção de Sophia Jobim segue a abordagem proposta por Igor Kopytoff
e Arjun Appadurai.
Além disso, Rita Morais de Andrade (2008), em sua extensa pesquisa de
doutorado, analisou um vestido a partir da fabricação, circulação e uso da peça, até passar
para o status de documento (suporte de informação), quando deu entrada no acervo do
Museu Paulista. A análise e descoberta de registros que acompanharam as transformações
que o vestido sofreu consideram a antiga usuária e sua descendente, pois essa última foi
quem realizou a doação ao museu. A investigação de Rita Andrade também nos guia na
busca por informações da coleção que ora estudamos.
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Os autores citados nos ajudam no entendimento da coleção que Sophia Jobim
juntou, ao longo de sua trajetória profissional, culminando com a inauguração do MIH. Por
isso, é necessário perguntar: De onde essas peças vieram? Como foram adquiridas? Quem
eram seus antigos donos? É possível verificar e responder esses questionamentos?
Ao adquirir objetos de arte e peças/acessórios de indumentária para sua crescente
coleção, Sophia parecia estruturar o “seu museu”, como vemos mais adiante. Nesse sentido,
os objetos culturais que ela comprou passaram pelo processo de mercantilização e valoração
que, por conseguinte, iriam refletir esses valores na trajetória de sua colecionadora, e viceversa.

3. ALGUMAS COLEÇÕES DENTRO DE UMA COLEÇÃO

Examinar as biografias das coisas pode dar grande realce a facetas
que de outra forma seriam ignoradas (KOPYTOFF, 2008).

A citação acima traduz a abordagem sobre o texto aqui apresentado: uma
espécie de “biografia das coisas”, principalmente quando esses objetos são aproximados
pela via da cultura, observando a maneira como eles foram culturalmente redefinidos.
Especificamente no caso de Sophia Jobim, ela tinha orgulho de sua coleção
e parece ter se inspirado em experiências de locais/culturas que conheceu pelo mundo,
para posteriormente abrir “seu museu”, como observamos em seu acervo que se encontra
no Museu Histórico Nacional – MHN. Numa reportagem sobre a inauguração do MIH, em
1960, ela declarou emocionada que “cada traje tem uma história”. A Figura 01a mostra um
recorte de jornal datado de 1952 (SMet12), enquanto a Figura 01b apresenta uma anotação
sobre essa experiência vista por ela, no exterior, “traduzindo” o recorte de jornal (SMet130).
Figura 1 a) e b): Recorte e tradução de jornal sobre instituição de pesquisa voltada ao vestuário.

Fonte: SMet12 e SMet130, arquivo histórico, MHN
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Pelas anotações acima, percebemos que o MIH se deu em processo que foi se
consolidando com o tempo, configurando-se em etapas, pois os dois registros parecem ter
inspirado Sophia a seguir o exemplo e fundar “seu museu”, uma vez que o recorte de jornal
(de 1952) anunciava um museu destinado à pesquisa sobre adornos e trajes históricos,
assim como Sophia acabou criando o MIH (em 1960).
Não é de se estranhar que Sophia tenha guardado um recorte tão pequeno
desse jornal, mas com uma notícia tão importante para ela, pois demonstra o seu desejo
de se tornar uma colecionadora e que à época já estava em curso. Ademais, é interessante
notar no recorte de jornal dois nomes relevantes para o balé e o cinema, respectivamente
Margot Fonteyn e Vivien Leigh, que aparecem como membros daquele empreendimento
cultural. Mais curioso ainda foi encontrarmos a seguinte notícia: “Vivien viu Museu de
Indumentária”, veiculada na imprensa carioca, quando a atriz Vivien Leigh (interessada em
trajes históricos) passou pelo Rio de Janeiro e foi visitar o “museu de Sophia” e se disse
encantada, “afirmando que nunca viu algo tão maravilhoso em sua vida...” (Diário Carioca,
15-05-1962, ed. 19479, p. 10).
A matéria noticiando a visita de Vivien Leigh ao “museu de Sophia” revela
bastante sobre a colecionadora, pelos seguintes destaques: a) ela se orgulhava de ter um
raro “manto de Imperador chinês”, sem réplicas em outro museu; b) a grande maioria dos
itens do museu, tinham sido devidamente arquivados e catalogados por ela própria, sendo
adquiridos em viagens pelo mundo; e, principalmente, c) ela explicava a data de início do
“seu museu”, pois aquelas eram as peças que “há dez anos vem sendo colecionadas”.
Ou seja, temos cada vez mais indícios de que o projeto de se tornar colecionadora estava
avançando e que o MIH começou a ser colocado em prática em 1952 (mesmo ano do
recorte de jornal com informação sobre MUSEU DE MODA PARA PESQUISA, de Londres)
e ratificado em 1962, quando da visita de Vivien Leigh e a publicação dessa matéria com
informação sobre início da coleção de indumentária.
Certo é que o “museu de Sophia” foi se constituindo à medida em que ela ia
adquirindo peças ou recebendo doações, culminando com a inauguração do MIH, em julho
de 1960. No entanto, o ano de 1957 parece ter sido muito proveitoso para “alimentar” o
futuro MIH, pois tomamos contato com uma coleção que foi leiloada naquele ano: a coleção
do Museu Simoens da Silva.

3.1 COLEÇÃO DO MUSEU SIMOENS DA SILVA – MSS
A coleção que pertenceu a Simoens da Silva foi uma importante entrada de
peças para o “museu de Sophia” adquirida num leilão no qual ela arrematou itens para integrar o futuro MIH. Em visita ao MHN, descobrimos um envelope pardo com fichas amareladas, com a seguinte frase escrita pelo lado de fora: “Documentos dos meus trajes adquiridos no Museu Simoens da Silva”, conforme imagens a seguir (Figura 02).
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Figura 2: Envelope e antigas fichas museológicas do extinto Museu Simoens da Silva

Fonte: arquivo histórico, MHN

As fichas museológicas referem-se aos itens que fizeram parte do MSS,
conforme estão escritos nos cabeçalhos e foram separadas dos objetos originais: as peças
permanecendo na Reserva Técnica-RT, enquanto as fichas, no arquivo histórico.
Em algumas fichas elencadas na Figura 03 há, no cabeçalho impresso em papel
timbrado, as seguintes informações: “Museu Simoens da Silva (Rio de Janeiro – Fundador
e proprietário Dr. A. C. Simoens da Silva – 2 de agosto de 1879)”. Conforme observamos a
seguir, são onze fichas escritas à mão, em tamanhos não padronizados, mas descrevendo:
objetos, origens, antigos proprietários, valores (às vezes) e datação (quando possível).
Figura 3: 11 fichas museológicas que pertenceram ao MSS

Fonte: arquivo histórico, MHN
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A partir dessas primeiras informações, descobrimos que as fichas foram antes
de propriedade do colecionador carioca Antonio Carlos Simoens da Silva (1871-1948),
mais conhecido como Simoens da Silva. Ele, desde a infância, demonstrou interesse pelo
colecionismo, costume que só aumentou com o tempo e fez com que destinasse um local
especialmente para esse fim, denominado de “Museu Simoens da Silva” – MSS (18791948).
Identificamos um resumo daquela instituição, conforme:
Instalado na residência da família localizada à Rua Visconde e Silva n.
111, no bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, o MSS reunia
um acervo de 2.075 peças organizado em três seções: “Ciência”, [...];
“Arte”, [...] e ‘História’, conformada por objetos relacionados às figuras
e instituições representativas da história nacional, principalmente do
período Imperial, sendo alguns exemplares provenientes do leilão
do Paço (EWBANK, 2019, p. 113).

																No jornal Tribuna da Imprensa, de 12-07-1957, ed. 2286, p. 8, encontramos
a divulgação de um leilão com a notícia de que havia muitos colecionadores interessados
naquela coleção, conforme mostra Figura 4.
Figura 4: Matéria sobre leilão do Museu Simoens da Silva

Fonte: Hemeroteca BN, Tribuna da Imprensa, 12/07/1957, p. 8

Ao ler a reportagem, observamos algumas informações: a) o leilão aconteceria
três dias depois daquela matéria; b) havia expectativa para que o governo adquirisse
o acervo do MSS, mas isso não aconteceu; c) no primeiro dia de visitação pública, o
museu recebeu muitos curiosos e colecionadores (inclusive estrangeiros); d) Sophia Jobim
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aparece textualmente listada entre os colecionadores que visitaram o acervo, antes do
leilão (TRIBUNA DA IMPRENSA, 12-07-1957, ed. 2286, p. 8).
Pesquisamos na internet e encontramos para vender o catálogo referente ao
leilão dessas peças que compunham o MSS. É um catálogo com a descrição de mais de
dois mil lotes, organizado pela empresa Ernani Leiloeiros. Ao adquirir e manipular o catálogo,
notamos que o referido leilão aconteceu entre os dias 15 de julho e 14 de agosto de 1957.
As fichas encontradas e a matéria jornalística nos despertaram para pesquisar
no catálogo daquele leilão e conferir os dados descritos. Mas, devido às pessoas citadas
nas fichas e confrontadas no catálogo, tivemos a ideia de rascunhar uma espécie de
árvore genealógica de Simoens da Silva (proprietário do MSS) usando como fontes as
informações extraídas de periódicos para entender melhor sobre as relações de proximidade/
parentesco e descobrimos que muitos objetos pertenceram a membros da própria família
do colecionador (Figura 5).
Figura 5: Rascunho em forma de árvore genealógica de Antonio Simoens da Silva

Fonte: Elaborado pelo Autor

Uma peça que pertenceu a um personagem histórico aparece logo na primeira
ficha museológica do MSS (o “fardão do Barão de Sorocaba”) e merece destaque pois o
antigo dono foi Boaventura Delfim Pereira (1788-1829), o Barão de Sorocaba, que era bisavô
do proprietário do MSS. Na ficha referente ao “fardão” tem muitas informações valiosas,
como: a) o nome de Boaventura Delfim Pereira; b) o parentesco dele com Simoens da
Silva; c) os cargos importantes que o “Barão” ocupou, ainda no Primeiro Império brasileiro
– “Veador da Imperatriz Dona Maria Leopoldina e Superintendente Geral das Quintas e
Fazendas Imperiais de D. Pedro I”. Além disso, aparecem dados referentes à peça em si,
como a seguir:

Feito de cazemira azul ferrete, bordada a ouro fino, tendo no lado
esquerdo do peito bordado no próprio tecido, as condecorações de
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Christo e do Cruzeiro constituído isso na atualidade, grande raridade
em numismática. O preço desse fardão foi: 816$000, conforme recibo
archivado neste museu (ficha sem catalogação).

Além dessas informações que estão escritas na ficha museológica, há também
uma etiqueta com numeração afixada pela organização do leiloeiro, com o número do lote
= 2059. Conseguimos localizar a descrição e a fotografia do fardão no catálogo com a
respectiva numeração, conforme imagem abaixo. Para complementar, colocamos a imagem
do “fardão” dentro da vitrine, que faz parte da exposição de longa duração no Museu Histórico
Nacional – MHN, exatamente na sala dedicada ao Império brasileiro (Figura 6).
Figura 6: a) capa catálogo do leilão do Museu Simoens da Silva; b) foto interna do catálogo do “fardão”; c) foto do
“fardão dentro da vitrine, na exposição de longa duração

Fonte: a) e b) SILVA, 1957; c) MHN

Mas, o mais interessante foi encontrar no manuscrito SMet131, que se encontra
no arquivo histórico do MHN, a descrição completa de mais objetos que Sophia esclareceu
terem sido adquiridas do Museu Simoens da Silva, entre elas o fardão do Barão de Sorocaba,
conforme Figura 7.
Figura 7: Documentos identificados como “fardão”: a) ficha do MSS; b) Manuscrito com informações de peças
adquiridas no leilão do Museu Simoens da Silva

Fonte: SMet131, arquivo histórico, MHN
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Ao ler as informações manuscritas, referentes ao fardão do Barão de Sorocaba
(Figura 07b), observamos que se trata da mesma peça com dados retirados na antiga
ficha museológica (Figura 07a), acrescidas agora do valor que custou à nova proprietária,
“17.600,00 cruzeiros, conforme nota do leiloeiro Ernani” (SMet131).
Assim como aconteceu com o fardão do Barão de Sorocaba, localizamos outras
16 peças elencadas no documento SMet131 que transcrevemos as principais informações
para o quadro 01 abaixo. Nessa relação sintética, transpomos: a descrição (e acrescentamos
o número atual no Museu Histórico Nacional – MHN); o lote (comparando com as fichas que
participaram do leilão); a data (aproximada); o nome do usuário e o grau de parentesco com
o proprietário do MSS (a partir do rascunho de árvore genealógica, antes apresentada).
Quadro 1: Síntese das fichas museológicas do MSS, a partir do documento manuscrito por Sophia

Num. Descrição

Museu Lote
17562

???

Data

Usuário

Parentesco

1860

Amélia Pinto S. da Silva

Mãe

01

Espartilho

02

Vestido de cassa da Índia

03

Rico vestido de cassa

04

Vestido de noiva

05

Sapatos

06

Vestido de seda antigo

07

Corpinho de veludo

17128

08

Trepa-moleque

19994 ????

09

Leque

???? ????

1862

Anna Luiza de Souza Pinto Avó materna

10

Fardão do Barão de Sorocaba 29553 2059

1828

Barão de Sorocaba

11

Chapéu do uniforme
ministro Valdetaro

do

814

1830
?

Manuel Jesus de Valdetaro

12

Chapéu armado do Camarista
do Paço

818

13

Gorro de crochet negro

19026

1870

Antonio Delfim S. da Silva

Pai

14

Gorro alongado verde

19375

1859

Antonio Delfim S. da Silva

Pai

15

Gorro de seda vermelho

1830
-2

Bernardino de Souza Pinto Tio materno

16

Farda do senador do Império

821

17

Terno de sobrecasaca de
casemira

820

+-1841
19106

19144
19145

Justina Justa de O. Bulhões

857

18??

Fortunata Maria Suzano

824

1870

Amélia Pinto S. da Silva

Mãe

854

18??

Feitos por QUEIROS

-

859

1848

Mariana D. P. S. da Silva

Avó paterna

853

1850

Anna Luiza de Souza Pinto Avó materna
Baronesa de Sorocaba

1912

Francisco do R.
Barreto
Simoens da Silva

Bisavó

Bisavô

Barros
O próprio

Fonte: Elaborado pelo Autor
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O catálogo do leilão do MSS demonstra uma grande variedade de itens que
pertenceram ao colecionador, com vasta coleção que tinha de cerâmicas; utensílios de madeira;
joias; retratos e caricaturas; peças indígenas e, claro, acessórios/peças de indumentária.
Essas últimas interessavam especialmente à Sophia Jobim, que adquiriu aquelas listadas
por ela no manuscrito SMet131. Dessas peças elencadas acima, conseguimos localizar
quase todas na reserva técnica do Museu Histórico Nacional – MHN. Isso revela como
Sophia estava investindo na compra de novos itens com peças antigas para integrar sua
coleção, preparando o MIH. Isso também aconteceu com outra coleção que passou a fazer
parte do acervo de Sophia, como vemos a seguir na Coleção Nenê Maia Monteiro.
3.2 COLEÇÃO NENÊ MAIA MONTEIRO
No manuscrito SMet131 há uma descrição bem completa das coleções e trajes
que Sophia adquiriu, como no caso dos itens comprados durante o leilão do extinto MSS,
ocorrido em 1957. Mas, nesse material, há descrições de outros trajes ou peças avulsas
que fizeram parte da coleção de Sophia Jobim.
Em meio a tantas páginas, deparamo-nos com a seguinte informação: “Trajes
imperiais brasileiros. Da coleção de Nenê Maia Monteiro” (Figura 08).
Figura 8: Página manuscrita SMet131, com trajes de Nenê Maia Monteiro

Fonte: arquivo histórico, MHN

Esse é o título que inicia uma das páginas, num total de 18 folhas pautadas de
caderno (frente e verso): algumas completamente manuscritas; outras, apenas em parte.
Parece uma lista, pois a descrição começa numerando os itens para, em seguida, abandonar
essa estratégia e enveredar por informações que servem como contextualização para as
datas e as personalidades citadas.
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A fim de organizar melhor as informações dispersas nessas páginas criamos
uma tabela abaixo que nomeamos como quadro 02, com 05 colunas, a saber: 01) numeração
sequencial; 02) descrição do item; 03) código da peça no Museu Histórico Nacional – MHN;
04) datação; e, finalmente, 05) usuário ou antigo proprietário.
Quadro 2: Relação de peças que pertenceram à Nenê Maia Monteiro

Num.

Descrição

Museu

Data

Usuário

01

Casaquinho Sinhá Moça

17565

Baronesa Inhoã

02

Vestido em filó e gaze, desenhos geométricos

19360

Filha Baronesa Inhoã

03

Blusa veludo preto com strass

Baronesa de Estrela

04

Blusa de renda preta e flor de veludo

Baronesa de Estrela

05

Jaquetinha de renda preta com aplicações
de gaze rosa

Baronesa Inhoã

06

Saia de cetim listrado com bordados e rendas
internas valencianas

Baronesa Inhoã

07

Touca de renda

Baronesa Inhoã

08

Gilet – Colete feminino (frente)

17163

09

Blusa (conj.)

71202

184?

10

Saia (conj.)

71203

184?

11

Blusa (conj.)

17142

189?

Baronesa Inhoã

12

Sombrinha (conj.)

17187

189?

Baronesa Inhoã

13

Cabeleira

14

Camisola

20654

Baronesa de Estrela

15

Calçola

20655

Baronesa de Estrela

16

Robe

20658

Baronesa de Estrela

17

Vestido Worth Baile da Ilha Fiscal

?????

18

Corpete

17161

19

Cabeleira “Williams Cuverville”

20

Pendentif com miniaturas de pedras Minas
novas

21

Dente de javali/ouro africano

22

Figa em marfim/ouro

Baronesa Inhoã

Baronesa de Estrela

1889

Baronesa de Estrela

Baronesa de Estrela

Fonte: Elaborado pelo Autor

Assim, entre essas 22 peças listadas encontramos informações que trazem
consigo a áurea real do segundo Império brasileiro, pois são associadas às baronesas de
Estrela e de Inhoã. Muito provavelmente por isso, Sophia intitulou esse documento como
“Trajes Imperiais brasileiros”, na primeira página dessa parte do manuscrito. Mas, quem era
Nenê Maia Monteiro, que aparece no topo da folha manuscrita? Identificamos, numa das
páginas desse caderno, a citação carinhosa de Sophia à “saudosa amiga Nenê” que, nos
deu a sensação de intimidade entre Nenê e Sophia e, mais ainda, que possivelmente Nenê
já tivesse falecido à época da descrição do manuscrito SMet131, pelo termo “saudosa”.
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O fato é que ali iniciava uma busca intensa por informações que pudessem
esclarecer sobre o trajeto e os caminhos que levaram as peças da “Coleção Nenê Maia
Monteiro” até ao bairro de Santa Teresa (RJ), onde Sophia residia e inaugurou o seu
MIH. Nos manuscritos de Sophia (SMet131) há informações conflitantes em meio a muitos
detalhes de nomes e datas, além de anotações de parentescos numa tentativa de relacionar
os personagens históricos aos trajes “herdados”.
O título “Baronesa de Estrela”, nos encaminhou a um trabalho de pesquisa
sobre a genealogia da família do Conde de Estrela e seus descendentes (RUNTE JÚNIOR,
2016). Por meio de documentos, entrevistas e pesquisas em periódicos do século XIX, o autor
conseguiu elencar membros da família de Joaquim Manoel Monteiro, o “Conde da Estrella” e
seus descendentes. Ler esse trabalho foi importante, medida em que completamos algumas
lacunas deixadas pelas anotações de Sophia Jobim sobre, por exemplo, às Baronesas
de Estrela, de Inhoã, de Maia Monteiro e, principalmente, Nenê Maia Monteiro – aquela a
quem buscávamos, por ser a pista e “herdeira dos trajes imperiais”, antes de chegarem à
Sophia.
Por meio do referido trabalho, elaboramos um esquema gráfico em forma de
árvore genealógica (Figura 09) para entender melhor a relação entre essas personalidades,
tendo Nenê como a guardiã das peças, que tornando-se elemento-chave nessa trajetória
até chegar em Sophia Jobim.

Figura 9: Rascunho em forma de árvore genealógica de Conde de Estrella

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Descobrimos que o Conde de Estrela, Joaquim Manoel Monteiro (1800-1875),
casou-se, em segundas núpcias, com Luiza Amélia de S. Maia (1823-18??) que se tornou
Condessa de Estrela. O casal teve dois filhos: José Joaquim de Maia Monteiro (1854-1910)
e Antônio Joaquim de Maia Monteiro (1860-1933). Ambos receberam títulos de nobreza e
tornaram-se, respectivamente, Barão de Estrela (1875) e Barão de Maia Monteiro (1882).
O primeiro, Barão de Estrela, casou-se (1877) com Thereza Cristina M. de V. Drumond
(????-????), e ela passou a ser referida como Baronesa de Estrela. Sua irmã, Amélia
Eugênia M. de V. Drumond (1851-1940), também ganhou título de Baronesa de Inhoã, ao
se casar com José Antônio Soares Ribeiro (1836-1906), o Barão de Inhoã. O segundo filho
dos Condes de Estrela, Barão de Maia Monteiro, casou-se em 1882 com Maria Eliza P. de
M. Montenegro (1865-1948) que se tornou Baronesa de Maia Monteiro.
O casal Barão de Maia Monteiro teve oito filhos e, especialmente, nos interessa
o segundo deles, Ayres de Maia Monteiro (1885-197?) que se casou no ano de 1915 com
a personagem mais procurada até então, Nenê Maia Monteiro (como era conhecida) ou
Balbina R. O. Amorim (nome de solteira, 1895-1961). Toda essa sucessão de nomes/datas/
títulos de nobreza serve para demonstrar a proximidade entre a Baronesa de Estrela e seu
sobrinho Ayres (casado com Nenê), que acreditamos ter recebido peças de trajes usados
pelas irmãs Baronesas (de Estrela e Inhoã), conforme demonstrado nas setas destacadas
na Figura 09.
A partir desse casal, começamos a descobrir fatos e situações que os colocavam
em proximidade com a dona da CSJ, como vemos na imagem abaixo, em que Nenê e Ayres
estão ladeando Sophia Jobim, entre outras amigas, numa homenagem recebida por essa
última na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, em 04-11-1955 (Figura 10).
Figura 10: Sophia Jobim, entre amigas, sendo homenageada pela Câmara do RJ, em 1955

Fonte: arquivo histórico, MHN
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Mas, se tínhamos poucas informações sobre Nenê / Balbina, como
identificamos ela e seu marido, Ayres, na foto? Tivemos que ir até Petrópolis (município
serrano no RJ), onde encontramos Tânia de Maia Monteiro (1965), neta de Nenê e Ayres,
em janeiro de 2020. E esse fato merece uma melhor explicação, pois chegamos à Tânia por
meio das redes sociais (Facebook e Instagram), quando tomamos conhecimento a partir
daquela genealogia da família dos Condes de Estrela, citada anteriormente na Figura 09.
Ela é a terceira filha (do terceiro casamento) de Roberto de Maia Monteiro, único filho do
casal Ayres / Nenê. Roberto casou-se com Ofélia A. Sarto Maia Monteiro (1941), em 1964
e com ela só teve Tânia como descendente.
Encontramos Tânia, nas redes sociais, que assina seu nome com o sobrenome
“Maia Monteiro” e pareceu-nos que ela poderia ser a chave para abrir outras informações
sobre a família. Ela nos recebeu em sua residência, em Petrópolis, onde nos informou que
não conviveu com a avó, Nenê, pois quando nasceu (1965) ela já havia falecido (1961). Mas,
Ofélia, mãe de Tânia, nos apresentou algumas informações sobre Ayres e aproveitamos
para conhecer melhor o casal Nenê/Ayres. Ofélia também não conheceu pessoalmente
Nenê, pois quando se casou com Roberto (1964), a mãe dele já havia falecido, em 1961.
No entanto, ela conviveu com Ayres (sogro dela), por alguns anos até seu falecimento, nos
anos 1970.
Por meio de fotos, cópias de documentos e lembranças Ofélia nos revelou que
Ayres e Nenê se casaram em 1915, na cidade de Petrópolis, com notícia sobre o evento
sendo detalhado em matérias de jornais da época. Ele tinha 30 anos e ela contava com 20
anos de idade, quando se casaram. Ayres teve sua trajetória profissional ligada a cargos
no Ministério das Relações Exteriores e encontramos que ele foi: Segundo secretário oficial
da Secretaria de Relações Exteriores (1913); Diretor da seção da Secretaria de Estado das
Relações Exteriores (1926); Diretor da seção dos Negócios da Europa (1930); Cônsul Geral
no Consulado Geral em Londres (1931); Transferido para o Consulado Geral em Amsterdã
(1934); Transferido para Secretaria de Relações Exteriores (1938) (RUNTE JÚNIOR, 2016,
pp. 41-42).
Na foto de 1955, em que Ayres aparece na homenagem à Sophia (Figura
10), e nos manuscritos atinentes aos trajes (SMet131), ele é referido com a alcunha de
Ministro. Sabemos que Sophia tinha um amplo círculo social e proximidade com diplomatas
e embaixadores, uma vez que dois dos irmãos dela ocupavam cargos públicos (Danton e
José). Talvez esse fato tenha aproximado o casal Nenê / Ayres de Sophia Jobim, a ponto
de ela receber uma doação, como suspeitamos.
Nos relatos de Ofélia sobre Nenê e Ayres, ela informa que o casal viajava
muito à Europa e Nenê comprava muitas roupas e acessórios. Mas, talvez, o mais
importante com relação às informações sobre Nenê foi a de que Ayres, após a morte
da mulher, doou muitos dos pertences de Nenê às melhores amigas dela. Sobre esse
respeito, chamamos atenção para uma anotação que Sophia fez, sobre um cartão
enviado por Ayres (Figura 11).
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Figura 11: informações sobre: a) Barão de Inhoã e b) Barão de Maia Monteiro (SMet131)

Fonte: arquivo histórico, MHN

É interessante notar que na Figura 11a, Sophia escreveu “Cartão do Ministro
Ayres Maia Monteiro” e “Cartão do Ayres Maia Monteiro (Ministro)”, o que sugere que “esse
cartão” ao qual ela se refere possa ter acompanhado alguma remessa com objetos e trajes
que pertenceram à Nenê, enviados por Ayres para Sophia. Isso é corroborado com outra
anotação de Sophia, na Figura 11b, em que escreveu sobre a amiga, como “saudosa e
encantadora ‘Nenê’ Maia Monteiro, como era conhecida, da qual chegaram esses trajes”
(SMet131). O final dessa mensagem (“..., da qual chegaram esses trajes”) parece um indício
que ratifica a informação fornecida por Ofélia sobre doação de objetos que pertenceram à
Nenê para as amigas, entre elas Sophia.
Essa aproximação entre Sophia e Nenê foi identificada já no ano de 1950,
uma vez que elas já se frequentavam à época, como verificado junto à notícia veiculada no
periódico O Jornal, de 01-10-1950. A citada nota social da recepção na residência de Sophia
Jobim, em Santa Teresa, em que Gilberto Trompowsky noticiava a presença do Ministro
Ayres Maia Monteiro e sua esposa, ressaltava que “a senhora Maia Monteiro trazia, ainda,
lindas joias antigas” (TROMPOWSKY, In: O Jornal, Ed. 9337, 01-10-1950). Isso só reforça
que a amizade entre os Maia Monteiro e os Magno de Carvalho vinha de pelo menos 10
anos antes da inauguração do MIH.

4. CONCLUSÃO
Estudar um acervo tão grande quanto o de Sophia Jobim impõe algumas
dificuldades, principalmente pelo fato dele estar dividido em três setores: arquivo histórico,
biblioteca e reserva técnica (Museu Histórico Nacional – MHN). Cada um desses setores no
MHN tem seus horários (que funcionam sob agendamento), suas regras e particularidades.
No entanto, aquilo que se apresenta como uma provocação também pode ser entendido
como uma vantagem, uma vez que tudo está numa mesma instituição.
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Talvez nosso maior desafio nessa pesquisa seja estar sempre atento ao
manipular o grande acervo para encontrar, em meio a tantas outras informações, a ligação
entre os três setores para relacionar os documentos e fotos (arquivo histórico), às peças
e aos acessórios de indumentária (reserva técnica) com os livros / periódicos / folhetos
(biblioteca).
Nossa ideia com esse escrito é apresentar as primeiras notas sobre alguns
itens que passaram a integrar a coleção de Sophia Jobim, antes mesmo da inauguração do
MIH e que, com a morte da colecionadora, passou a integrar o acervo do Museu Histórico
Nacional – MHN, que ora pesquisamos.
Nosso objetivo principal com a pesquisa é relacionar o acervo entre si, unindo
informações dispersas no arquivo histórico e biblioteca, tendo como guia as peças que
se encontram na reserva técnica. Ao avançar com a pesquisa usando como estratégia “A
biografia cultural das coisas” (KOPYTOFF, 2008), dialogando com “a biografia cultural de um
vestido” (ANDRADE, 2008) e com a experiência descrita no catálogo do acervo que pertenceu
à família Messel (HAYE; TAYLOR; THOMPSOM, 2005) estamos também conhecendo mais
sobre a coleção de Indumentária que pertenceu à Sophia e, por conseguinte, sua derradeira
ocupação: a de colecionadora.
No entanto, essas primeiras descobertas pavimentam o longo caminho que
ainda precisamos trilhar até conseguirmos nosso intuito principal: analisar a CSJ como um
todo, detalhando as origens, as procedências, reconstruindo a rede de informações, numa
espécie de quebra-cabeças sobre as peças, em primeira instância, e sobre a própria Sophia,
em última dimensão. Esse texto é um marco inicial dessa organização e acreditamos que,
por ora, essas primeiras informações poderão ser retrabalhadas no sentido de conhecermos
melhor Sophia Jobim, enquanto colecionadora, que já se desenvolvia, em paralelo a tantas
2
outras atividades.
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RESUMO
O presente artigo analisa o surgimento de tendências de moda na década de 1780 em Paris, cujas autoproclamadas referências e inspirações vinham do Oriente. Mais fantasia e
idealização do que os franceses concebiam como oriental, tais tendências tinham pouco
ou nenhuma conexão com o que era de fato utilizado pelas populações das diversas localidades e regiões às quais se referiam, fossem da Circássia, da Turquia, da China, do Sião,
da Cochinchina ou da Índia. Para tal, examinamos os escritos e as ilustrações das revistas Cabinet des modes e Magasin des modes nouvelles, junto com reportagens contidas
em jornais e anedotários do período e com memórias de alguns indivíduos célebres do século XVIII francês. Não encaramos tais tendências como representações de uma suposta “realidade” de vestimenta e de indumentária, mas sim como objetos que expõem uma
intrincada rede de intercâmbio social entre o setor da moda que se consolidava em Paris,
eventos político-diplomáticos e noções de exótico, de sensual e de incomum. A conclusão
do estudo é que as tendências “orientalistas” demonstram a capacidade do setor da moda
parisiense de assimilar demandas da atualidade e elementos culturais variados ao seu funcionamento. Mais do que isso, essas tendências enfatizam a capacidade de usar e dispor
de referências culturais, manipulá-las para os gostos e necessidades europeus, transformá-las em algo completamente novo e que tinha muito pouca, ou nenhuma, semelhança
com a inspiração original e com a realidade, ainda que fossem amplamente divulgadas,
vendidas e consumidas como relacionado a elas.
Palavras-chave: História da moda; Século XVIII; Orientalismo.
Résumé
Cet article analyse l’émergence des tendances de la mode aux années 1780 à Paris,
dont les autoproclamées références et inspirations viennent de l’Orient. Plus fantaisie et
idéalisation de ce que les Français imaginaient comme oriental que realité, ces tendances
avaient peu ou aucun lien avec ce qui était utilisé par les populations des différents lieux et
régions auxquels elles se référaient, soit de la Circassie, soit de la Turquie, soit de la Chine,
du Sion, de la Cochinchine ou de l’Inde. Pour ce faire, nous avons examiné les écrits et
illustrations des magazines Cabinet des modes et Magasin de modes nouvelles avec les
rapports contenus dans les journaux et anecdotaires de l’époque, et aussi les souvenirs
de personnes célèbres du 18e siècle. Nous ne voyons pas ces tendances comme des
représentations d’une supposée “réalité” d’habits et vêtements, mais comme objets qui
exposent un complexe réseau d’échange social entre le secteur de la mode qui a s’était
consolidé à Paris, événements politico-diplomatiques et notions d’exotique, de sensuel, et
d’inhabituel. La conclusion de cette étude est que telles tendances “orientalistes” démontrent
la capacité du secteur de mode parisienne d’assimiler à son fonctionnement demandes de
l’actualité et des éléments culturels variés. Plus que cela, ces tendances mettent en accent
la capacité d’utiliser et disposer de références culturelles, les manipuler selon les goûts et
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les besoins européens, et les transformer en quelque chose de complètement nouveau qui
avait très peu, voire aucune, ressemblance avec l’inspiration et la réalité d’origine, même
si elles ont été largement diffusées, vendues et consommées comme connectées à eles.
Mots-clés: Histoire de la mode; 18e siècle; Orientalisme.
Abstract
The present paper analyzes the emergence of fashion trends in Paris during the 1780s,
whose self-proclaimed reference and inspiration came from the Orient. More fantasy and
idealization of what the french conceived as oriental, these tendencies had little or no connection with what was used by the populations of the different localities and regions to which
they referred, whether from Circasia, Turkey, China, Zion, Conchinchina or India. To this purpose, we examined the writings and illustrations of the magazines Cabinet des modes and
Magasin des modes Nouvelles, along with reports in newspapers and anecdotaires from
th
the period, in addition with memories of some well-known individuals of the late 18 century France. We do not see these trends as representations of a supposed “reality” of dress
and clothing, but as objects that expose an intricate network of social exchange between
the fashion sector that was being consolidated in Paris and political-diplomatic events and
notions of exotic, sensual and unusual. The conclusion of the study is that the “orientalist”
trends demonstrate the capacity of the Parisian fashion sector to assimilate current events
and varied cultural elements into its operation. More than that, these trends emphasize the
ability to use and dispose of cultural references, manipulate them for European tastes and
needs and transform them into something completely new and that had little, if any, resemblance to the original inspiration and reality, even though they were widely publicized, sold
and consumed as related to them.
th

Keywords: Fashion History; 18 century; Orientalism.
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1. INTRODUÇÃO:
O ALCANCE E A DISPOSIÇÃO DA MODA EM PARIS NA DÉCADA DE 1780
No volátil clima político da década de 1780, o alcance dos assuntos usados
como inspiração pelas novas tendências de vestuário, criadas e disseminadas em
Paris, rapidamente se expandiu de predileções pessoais e passou a ser orientado
em direção aos eventos correntes. A moda efetivamente deixava de se referenciar e
apontar para o passado e se fixava no presente. Fofocas da corte, críticas de óperas
e posicionamento frente as decisões de reuniões da municipalidade e discursos de
oradores importantes, pertencimento à grupos intelectuais e à salons específicos,
concordância ou combate à novas propostas políticas. Todas essas questões, e muitas
outras, podiam e eram instrumentalizadas por meio das roupas e adornos utilizados
por um indivíduo. Ao longo da segunda metade do século XVIII, a moda não era
mais apenas um marcador de pertencimento e de distinção social; o campo da moda
tornou-se, progressivamente ao longo da segunda metade do século XVIII, vinculada
aos usos específicos da indumentária e de certos adornos como forma de comunicar
e transmitir uma vasta gama de mensagens sociais e políticas (DELPIERRE, 1996,
p. 42).
Em 1788, um inédito estímulo ao campo da moda estava literalmente a
caminho de Paris, na forma dos três embaixadores enviados por Tippoo-Saïb, o Tigre
do Mysore (atual Karnataka, no sudoeste da Índia). O sultão esperava persuadir
Luís XVI a formar uma aliança contra os ingleses no subcontinente indiano, no seu
projeto de transformar o Mysore em uma potência econômica baseada na produção
e comércio de tecidos de algodão e seda, pérolas e outros bens, almejando uma
aproximação comercial duradoura com a França. O objetivo da embaixada indiana era
claro: criar uma aliança comercial que pudesse, futuramente, retomar a ligação militar
francesa com o Mysore, interrompida após o tratado de paz com a Inglaterra com o
fim da Segunda Guerra Anglo-Mysore (1774-1784) e da Guerra de Independência dos
Estados Unidos (1775-1783). Além de contratar artesãos e engenheiros franceses para
servir à sua corte, junto com jardineiros e médicos, Tipoo pediu a Luís XVI que lhe
enviasse fabricantes de porcelana, vidro, relógios, armas e lã (MARTIN, 2014, p.46). A
missão foi um fracasso político-diplomático desde o início, mas ela seria lembrada como
um fenômeno cultural que contagiou Paris. Ainda que o momento político da missão
diplomática tenha sido ruim, os embaixadores chegaram em um período no qual os
parisienses se voltavam com empolgação para estilos informais e despojados, opostos
aos tradicionais trajes formais franceses - rígidos, altamente regulados e reguladores
- aumentando um desejo por modas consideradas, interpretadas e difundidas como
exóticas.
Na incessante busca por novidades – nouveauté – as criadoras e artífices
do campo da moda parisiense que se consolidava saíam em incursão pelo mundo.
Os franceses podiam ser famosos por ditarem as tendências de vestuário, de bom
gosto e de modalidades de consumo de bens de luxo em todo o Ocidente, mas eles
tinham, às vezes, que se voltar para bem longe em busca de referências.
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Ninguém pode negar que nossas damas francesas fizeram as damas
de quase todos os outros reinos adotarem suas modas; entretanto,
devemos admitir que, em quase todos os casos, elas estão apenas
pegando de volta. Elas não pegaram emprestado, em menos de dois
anos, dos poloneses, dos ingleses, dos turcos e dos chineses? É
verdade que as modas que elas devolvem são muito melhores do que
as que receberam; e, além disso, falando precisamente, elas apenas
pegam coisas e nomes emprestados e entregam modas. Quando
copiam, elas corrigem, elas embelezam. Quando imitam, elas criam.
Com imaginação, sempre muito inventivas, muito férteis para se
prender servilmente aos seus modelos, elas tomam posse, elas os
desenvolvem. Elas se tornam, em uma palavra, as mestras de seus
criadores. (Magasin des modes nouvelles. 6º Caderno, 10/01/1787,
p. 41)

O objetivo deste artigo é, dessa forma, examinar de que maneira a
embaixada do Mysore estimulou a criação de novas tendências de vestuário e de
ornamentação, genericamente denominadas de à l’Orient pelas revistas Cabinet des
modes e Magasin des modes nouvelles (as mais difundidas publicações do setor de
moda do período). Juntamente com as novas modalidades de vestir, inspiradas pela
missão diplomática de Tippoo-Saïb, outras tendências de inspiração oriental foram
retomadas e reformuladas. Esse movimento ilustra de maneira clara não apenas a busca
contínua por novidades, necessária para a expansão do setor da moda parisiense.
Ele permite, sobretudo, um questionamento sobre o que era entendido e idealizado
como oriental e como signos, símbolos, formas e até mesmo apenas nomenclaturas
que remetessem ao Oriente eram apropriados, dispostos e instrumentalizados com
o objetivo de criar produtos novos e inovadores a serem consumidos (SAID, 2007,
p. 106). Para tal, analisamos os textos e gravuras contidas nas revistas Cabinet des
modes e Magasin des modes nouvelles, assim como escritos de anedotários e jornais
do período, complementados com memórias escritas por alguns indivíduos célebres
do período. Dessa forma, busca-se, contribuir para um melhor entendimento de como
o setor de moda na Paris do final do século XVIII jogava e misturava símbolos e
referências culturais para se estabelecer e se consolidar.
2. A AMPLITUDE DA NOÇÃO DE ORIENTE DA MODA PARISIENSE
Nas três décadas finais do Setecentos, le goût asiatique ou à l’Orient - o gosto asiático ou ao Oriente -, como foi chamado pela Magasin de modes nouvelles, ao lado
da anglomania, foi uma das principais referências culturais instrumentalizada pela moda
parisiense. Muitos salons de Paris começaram a parecer versões estilizadas de casas de
chá de Constantinopla, conforme as damas adotavam turbantes e lenços de cabeça, vestidos denominados de circassiennes, robes à la turque e à la chinois (LILTI, 2005, p. 265).
Trajes à l’Orient eram considerados menos formais do que estilos de inspiração ocidental,
como os à l’anglaise e os redingotes. Eram uma tendência considerada inovadora por seGOEBEL, L’Orient, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 107 - 127
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rem mais vistosos, dispondo entendimentos associados com a sensualidade, com o coque2
tismo e com o exotismo. Soltos, decotados e leves, essas vestes pareciam ter um seraglio
em mente, conforme a Magasin des modes nouvelles explicitou. As mesmas características que os fazia tão atraentes, desejados, confortáveis e fáceis de usar, também os tornava vulneráveis a críticas de cunho moral. Conforme afirma Aileen Ribeiro, “a equação entre
um vestido frouxo e a frouxidão da moral sempre foi rapidamente feita.” (RIBEIRO, 1986,
p.82)
Diversas lojas e boutiques de marchandes de modes tinham nomes de temática orientalista, que eram pintados em tons de dourado em tabuletas de madeira em
cima das vitrines. A loja de Madame Gelys na agitada Rua St. Honoré – centro do setor de
moda parisiense – chamava-se Trois Sultanes (três sultanas), enquanto Monsieur Jubin,
um mercador de sedas e cetins, sublinhou as origens chinesas de suas mercadorias ao
chamar sua loja, localizada no interior do Palais Royal, de Trois Mandarins (três mandarins). Le Normand, o mercador de seda mais requisitado de Paris, denominou sua loja de
Grand Turc (O grande turco). Ainda na Rua St. Honoré havia a célebre loja de Rose Bertin,
primeira chefe da guilda das marchandes de modes e próxima de Maria Antonieta, Grand
Mogul (O grande mogol). As interpretações estilizadas dos trajes e adornos do Oriente
vendidos nesses estabelecimentos, porém, não eram nem de longe cópias fiéis dos trajes
típicos e muito menos peças importadas da Ásia. E nem tinham essa pretensão. Os trajes vendidos tinham apenas um ou dois detalhes identificados muito superficialmente com
o Oriente: uma faixa, um cinto, pendões, franjas, bordados, peles, padrões e as sempre
presentes listras, ou ainda simplesmente um nome exótico que remetesse ao país asiático
de suposta origem. A autenticidade, de fato, não era uma questão no comércio e nos usos
das vestimentas do século XVIII.
Ao mesmo tempo que eram criticados por certos grupos por sua interpretada imodéstia, as roupas associadas ao Oriente eram consideradas por outros como sendo moralmente superiores às roupas ocidentais, devido à sua praticidade e conforto e por
serem, supostamente, menos suscetíveis aos caprichos e disposições das sempre mutáveis tendências de ornamentação que se sucediam. Muitas parisienses adotavam estilos
à l’Orient de maneira crítica, ainda que implícita, aos estilos ocidentais, apesar do fato de
serem orientais apenas no nome e, estarem longe de serem imunes aos ditames do setor,
mudando tanto quanto as tendências de inspiração ocidental. Apesar de tudo, a virada em
direção ao que era compreendido e idealizado como o Oriente era apenas outra manifestação da incansável necessidade do sistema da moda por novidades.
Esses novos trajes, ainda assim, representavam um bem-vindo afastamento do robe à la française, assim como do robe à l’anglaise, os quais haviam sido os estilos
dominantes e os únicos de fato disponíveis e popularizados entre as mulheres de grupos
sociais diversos durante a primeira metade do século XVIII. O chamado robe à la circassienne recebeu esse nome tendo como referência as mulheres da Circássia, (região do
Cáucaso), que eram as concubinas mais desejadas nos seraglios, de acordo com a Gallerie des Modes (RIBEIRO, 2001, p. 270). O traje combinava o petticoat elevado em três go2 Seraglio - parte do palácio otomano onde a esposas e concubinas eram mantidas.
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mos com um vestido de inspiração asiática, caracterizado por um corpete solto cortado em
uma forma de V invertido de magas médias e afuniladas. Acompanhava ainda aviamentos
exóticos como peles de felinos, franjas de seda e pendões. (Figura 1)
Figura 1 - Etienne Claude Voysard. Gravurista: Claude Louis Desrais.
Jeune Dame en Circassienne garnie de blonde, ornée d’um ruban tigré... 1778.

Fonte - Gallerie des modes et costumes français. 8e cahier des costumes français. 2e suíte d’Habillemens de femmes
à la mode. H.44.
Disponível em: <https://collections.mfa.org/objects/312582>

Porém, o robe à la turque, introduzido em 1779 no mercado parisiense, foi o
mais bem sucedido dos novos trajes de referência oriental. A peça híbrida não era nem ocidental e nem oriental, mas combinava o “melhor dos dois mundos”, como defendeu a Magasin des modes nouvelles em novembro de 1787, enxertando as mangas curtas e decorações exóticas do circassienne e o corpete em V invertido em uma silhueta mais familiar
de um ajustado robe à l’anglaise. Usando um à la turque, a Cabinet des Modes proclamou:
Uma bela mulher ganha triunfos mais certos e mais prazerosos do
que aqueles de uma georgiana ou de uma circassiana nos haréns
de Constantinopla. Não há nem mesmo uma sultana que não fique
com inveja de sua elegância, de seu charme e das homenagens que
recebe. (Cabinet des Modes. 5º Caderno, 15/01/1786. p. 36)

Comentários hiperbólicos como esse garantiram que o robe à la turque tivesse uma vida longa, com sua aparição inicial nas lojas do Palais Royal em julho 1779 e tendo sucesso até o começo da década de 1790. (Figura 2)

GOEBEL, L’Orient, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 107 - 127

113

À L'ORIENT: FANTASIA E IDEALIZAÇÃO ORIENTAL NA PARIS DE 1780

REAMD

Figura 2 – Claude Louis Desrais. Gravurista: Duhamel. Dame en robe á la turque de satin cerise ornée avec rubans
violets, chapeau à plumes blanches... 1786

Fonte – Cabinet des Modes. 1º Ano, 5º Caderno (15/01/1786). Prancha 1.
Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1040045v.item>

2.1 RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS E FANTASIAS ORIENTAIS COMO FONTE DE
REFERÊNCIAS
Tecidos listrados também eram associados com a visão de fantasia ocidental sobre o Oriente desde ao menos 1686 quando embaixadores do Sião, (atual Tailândia),
chegaram em Versalhes. A delegação siamesa ficou conhecida pela utilização de trajes
listrados em tons de vermelho, roxo, branco e laranja, que rapidamente foram copiados
pela corte de Luís XIV. A tendência, além disso, ganhou novo ímpeto vindo dos embaixadores franceses que foram enviados para o Sião em 1670 e que mandaram para Paris um
souvenir vindo do Cabo da Boa Esperança: uma pele de zebra. O padrão listrado em preto e branco da pele passou a ser copiado pelas estamparias e manufaturas francesas e,
no início do século XVIII, ele era usado em mantas, capas, forros de casacos e bainhas
(ROOKMAKER, 1989, p. 19). Apenas três meses após a partida dos enviados siameses,
o suplemento sobre roupas da revista Mercure Galant noticiou: “Os vestidos das damas
são agora de tecidos de algodão, listrados com grande quantidade de listras de todas as
cores, e elas são chamadas de siamoises.” (Mercure Galant. 06/1687, part. 1. p. 321)
As listras, de fato, nunca desapareceram das tendências francesas, mas foram retomadas com novo folego e se tornaram quase onipresentes ao longo da década de
1780, tanto nas roupas femininas como nas masculinas. Em setembro de 1787, a Magasin
des modes nouvelles informou suas assinantes que:
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[...] a moda das listras, QUE REINAM NESSE OUTONO, como
reinaram no verão e na primavera, mas que reinam, depois de terem
recebido todas as suas queixas habituais, pois, como podemos ver
no Prancha I, as listras são muito largas, não pode subsistir por mais
tempo que este outono e, sem dúvida, se não encontrarmos uma
nova maneira de rejuvenescê-la, ela não será chegará até o inverno.
(Magasin des modes nouvelles. Ano II, 32º Caderno, 30/09/1787)

A mencionada Prancha I (Figura 3) apresenta uma modelo usando um chapéu
rígido, similar à um chapéu cônico oriental, forrado de tecido de listras azuis e brancas.
De fato, as listras brancas são bastante largas. O vestido retratado na gravura é feito de
algodão branco, estilizado com babados e plissados rígidos e geométricos nas mangas,
barra e no pannier usado na parte de trás, marcas adicionais de inspiração oriental.
Figura 3 - Duhamel. Dame avec chapeau conique rayé en bleu et blanche… 1787

Fonte - Magasin des modes Nouvelles. Ano II, 32º Caderno, 30/09/1787.
Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1025111d?rk=21459;2>
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Os temores dos editores da revista se mostraram infundados: as listras em
novas e variadas combinações de larguras, cores e direções continuaram a aparecer nas
páginas da revista até sua última edição. Possivelmente encorajada pela visita dos embaixadores de Tippoo-Saïb, mas também pela visita do Príncipe Sagrado da Conchinchina,
(atual Vietnã), Nguyen Phuc Canh (de sete anos), que permaneceu junto com sua delegação em Paris e em Versalhes de fevereiro até dezembro de 1787. Os enviados asiáticos da Conchichina usaram tecidos e fitas listradas, dessa vez em tons metálicos de azul,
rosa e amarelo pouco usuais na França. Vestidos, corpetes, laços, fitas, bainhas, xales e
mantos com as listras metalizadas e coloridas rapidamente foram absorvidos, fazendo-se
presentes e indicados na Magasin des modes nouvelles até seu último número, em 21 de
dezembro de 1789.
Alguns críticos do estilo à l’Orient, e tudo relacionado à ele, argumentavam
em matérias de jornais, em panfletos e em anedotários que a tendência tinha potencial
para arruinar a tradicional indústria têxtil francesa, pois os novos trajes usavam menos tecidos em sua confecção do que o robe à la française, e até que o à l’anglaise (MERCIER,
Tableau de Paris, vol. 4, p. 67). Esse argumento, porém, não se sustenta ao analisarmos
a confecção da maioria das vestimentas com alcunhas relacionadas ao Oriente. A maior
parte dos trajes, de maneira geral, denominados de robes à l’asiatique demandavam maior
metragem de tecidos do que seus similares de inspiração ocidental, uma vez que tinham
lapelas sobrepostas e punhos duplos e reversíveis, para que pudessem ser virados, além
de drapeados assimétricos que expunham as costuras complicadas e precisas, ao contrário da mixórdia de pedaços de linho e seda usados nas bainhas e avesso dos trajes tradicionais franceses – pobres em execução, mas exuberantes nas decorações e embelezamentos. Sem dúvida, os críticos estavam conscientes da crescente demanda por tecidos
de algodão estampado, sedas pintadas, musselinas bordadas e outros importados da Índia, China e Turquia. A importação crescente de tecidos e aviamentos era na verdade uma
ameaça muito mais séria e realista para as manufaturas e teares de Lyon e Paris. A produção de Lyon não podia competir com a delicadeza e detalhamento artesanal e nem com a
novidade dos tecidos importados, os quais eram, além disso, mais desejados justamente
por serem importados e difíceis de obter, garantindo imediata distinção ao usuário (ROCHE, 2007, p. 264).
Ainda que o final da década de 1770 e 1780 seja marcada pelo uso dos trajes que remetessem ao Oriente, mesmo que só no nome, como trajes informais, o estilo
já tinha uma certa tradição nos palcos e nos bailes à fantasia e mascaradas. Com vários
graus de precisão, os trajes usados no teatro e nos bailes foi, também, uma fonte importante de inspiração e de informações para o que se tornou tendência usável no dia-a-dia.
Ao mesmo tempo, a tendência também passou a influenciar o mundo do teatro, em uma
modalidade contínua de intercâmbios e alimentação mútua. A ópera turca de Mozart, Die
Entführung aus dem Serail (O Rapto no Serralho), estreou em 1782, em Viena, com decorações de palco impressionantes que imitavam um navio pirata oriental, o mercado de
Constantinopla, um banho turco, um harém e um palácio mourisco. A ópera cômica de André Gréty, La Caravanne du Caire (A Caravana do Cairo) contou com o patrocínio do ConGOEBEL, L’Orient, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 107 - 127
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de de Provença, e tinha odaliscas, dançarinas do ventre, encantadores de serpentes, cortesãs, o sultão do Egito otomano e escravos núbios. Ela foi apresentada pela primeira vez
em 1783 para a corte no Palácio de Fontainebleau, e em 1784 no Teatro do Portão de São
Martinho – sede da Ópera de Paris. “A letra e a música são ruins, mas a montagem, danças e fantasias bastam para agradar toda a França!”, opinou a Baronesa d’Oberkirch, presente na estreia (FREUDSTEIN, 1869, vol. 2, p. 271).
Fantasias de inspiração oriental, além disso, se tornaram temas aceitos em
retratos e quadros. O Salon de Paris de 1791 – o primeiro a aceitar qualquer pintor registrado na cidade, após o desmembramento da Académie Royale de peinture et de sculpture
– foi marcado por trabalhos que tinham fantasias orientais ou trajes denominados à l’Orient
(HEINICH, 1993, p. 255). O quadro mais comentado, e conhecido, é sem dúvida o de Jean-Baptiste Greuze, Dame en fantasie turque (Figura 4). Tirando inspiração diretamente da
ópera turca de Mozart, o pintor retrata uma jovem usando um traje similar ao usado pela
atriz principal na cena do banho turco, quando a obra foi apresentada em Paris. A composição chama a atenção para a riqueza de detalhes no traje: pode-se ver bordados complicados em arabescos vegetais na saia do vestido, cuja ponta está virada revelando que
o tecido é dupla face e os bordados são igualmente complicados no avesso. Além disso,
percebe-se uma profusão de rendas nas mangas e no busto, além de um sobrevestido de
seda debruado de pele, peça essa característica do robe à la turque da década de 1780.
A composição orientalista é completada pelo uso de um turbante baixo de tecido branco
decorado com uma joia, plumas e uma fileiras de pérolas que desce entremeada no cabelo da modelo. Ademais, o olhar é lânguido, com os olhos semicerrados como se com sono
ou buscando se fazer sensual. Ou seja, no retrato podemos ver não apenas diversas características típicas dos trajes – ou fantasias – vinculados à idealização parisiense sobre o
Oriente, mas também os principais temas (languidez, sensualidade, riqueza etc.) vinculados a essa idealização.
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Figura 4 - Jean Baptiste Greuze. Dame en fantasie turque. 1790-91.

FONTE – Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles.
Disponível em: <https://collections.lacma.org/node/229299>

A ópera seguinte de Gréty, Panurge dans l’Ile des Lanternes, (Panurge na Ilha
das Lanternas), também teve grande impacto no processo, ao mesmo tempo que se inspirava nele. Baseado no romance de Rabelais, a ópera se passa na China e alimentou uma
verdadeira febre de tecidos e estilos de inspiração chinesa, além de uma gama de acessórios e embelezamentos denominados à la Panurge. De fato, de acordo com a Baronesa
d’Oberkirch, a ópera era “um espetáculo único por seus figurinos chineses e por suas ricas
e variadas decorações vindas desse país”; assim como havia acontecido com La Caravanne, “seu sucesso se deve mais aos adereços e à montagem do que pela peça em si.”
(FREUDSTEIN, 1869, vol. 2, p. 280). Isso não era, porém, necessariamente uma crítica:
figurinos, cenários e efeitos cênicos eram consideradas atrações tão importantes quanto
a música ou o libreto. Uma montagem ou um tema considerado exótico aumentavam as
expectativas do público por um espetáculo único e inesquecível, um que inevitavelmente
influenciaria e teria impacto na moda e no cotidiano das pessoas.
Uma gravura de um Chapeau à la Panurge apareceu na revista Coiffures de
Le Long, enquanto a Gallerie des modes apresentou um robe à la chinoise exuberantemente listrado de roxo e verde. Em agosto de 1786 – um ano após a estreia da ópera – a
tendência estava pronta para ser renovada: a Cabinet des Modes reportou que os homens
estavam usando os cabelos trançados à la Panurge, ou seja, uma única e longa trança
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imitando o estilo usado pelos chineses (CABINET DES MODES, 15/08/1786, p.146). A
Magasin des modes nouvelles lançou, em dezembro de 1787, uma gravura de um vestido branco, similar à um chemise, nomeado de en chinoise e um chapéu enorme na forma
de um pagode que recebeu o nome óbvio de chapeau en Pagode (Figura 5). Devido aos
acessórios sem definições de gênero, que serviam para ambos os sexos, além da silhueta
geométrica das roupas chinesas, o estilo era bastante difícil de adaptar aos gostos e definições ocidentais. Estilos à la chinoise normalmente, dessa forma, se inspiravam mais na
arquitetura do que nas roupas da China. O termo en Pagode, por exemplo, era empregado no final da década de 1770 para designar qualquer peça que fosse bufante e pontuda,
seja colarinhos, mangas, saias ou chapéus (MARTIN; KODA, 1994, p. 18).
2.2 A MISSÃO DIPLOMÁTICA DE TIPPOO-SAÏB DO MYSORE
De fato, havia pouca ou nenhuma distinção entre o Oriente Médio e o Extremo
Oriente: uma enorme variedade de influências asiáticas, vindas das mais diversas localidades, poderiam ser combinadas e acumuladas em um único traje. Muitos poucos parisienses, incluindo os proprietários das lojas, podiam diferenciar os diversos estilos denominados de maneira vaga como à l’Orient, e nem estavam muito preocupados com questões
de autenticidade regional dos trajes que recebiam esses nomes.
Figura 5 - Duhamel. Dame en chemise à la chinoise, avec col et manches plissé geométrique, ornée avec um
chapeau en Pagode... 1787.

Fonte - Magasin des modes nouvelles. Ano III, 2º Caderno (30/11/1787). Prancha I.
Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15278656/>
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Isso mudou abruptamente quando a delegação diplomática vinda do Mysore chegou à Paris em 16 de julho de 1788. A missão era constituída por três embaixadores fluentes em francês (Mohammed Dervish Khan, Mohammed Osman Khan e Akbar Ali
Khan), dois jovens parentes do sultão Tippoo-Saïb e mais de trinta servos. Eles ficaram na
França por três meses e enquanto aguardavam em Paris pela audiência com Luís XVI no
Palácio de Versalhes, os indianos se comportaram como quaisquer outros turistas. Visitaram a Opéra, o Palais Royal, a Catedral de Notre Dame e foram à Comédie Italienne.
O pintor Charles François Gabriel La Vachez, cuja galeria de artes ficava no
Palais Royal, testemunhou uma das visitas. Ele produziu, então, uma gravura, imediatamente reproduzida por prensa em grandes quantidades, retratando o encontro, em 13 de
setembro de 1788, dos embaixadores indianos com os donos do Palais Royal, o Duque e
a Duquesa d’Órleans, na nova galeria com teto de vidro. A duquesa, célebre por ser quem
era e considerada uma das mulheres mais extravagantes de Paris, olha fixamente para os
robes brancos, cinturões e turbantes usados pelos embaixadores, que são apresentados
pelo marido. (Figura 6).
Figura 6 - Charles François Gabriel Le Vachez. Vue de l’interieur du nouveau cirque du Palais Royal et des
embassadeurs du Nabab-Tipou. 1788.

Fonte: Bibliotèque Nationale de France, Paris.
Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8410572j/f1.item>

Assim como a delegação ficcional dos persas das Lettres persanes de
Monstesquieu, os embaixadores indianos atraíam atenção e curiosidade em qualquer lugar
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que fossem. Os parisienses e cortesãos de Versalhes não ficavam intrigados apenas com
os trajes diferentes, mas também com a religião islâmica e com a comida fortemente
condimentada que era preparada pelos cozinheiros indianos, além de seus narguilés
aromáticos e suas incríveis habilidades de equitação. Como afirmou o Conde d’Hézecques:
“A moral, os hábitos, os trajes desses indianos foram durante muito tempo o assunto de
nossas conversas e o modelo de nossas modas. (D’HÉZECQUES, 1987, p. 236). Apesar
de tecidos e tendências à la turque e à la chinoise já serem frequentes na França, era muito
fora do comum ver trajes asiáticos e indivíduos dessa localidade de perto. Ainda que o
linguajar e a imagem relacionada à ideia e a idealização sobre o Oriente fossem frequentes
e tivessem uma certa tradição, a autenticidade, visível pela primeira vez para boa parte
da população, devido à presença dos embaixadores e de seus muitos empregados que
circulavam pela cidade, era não só uma surpresa como não era esperada.
Elisabeth Vigée Lebrun, retratista oficial de Maria Antonieta, viu os embaixadores
do Mysore na Opéra e, imediatamente, pediu permissão para pintar seus retratos. Os
drapeados e robes brancos atraíram o olhar e o fascínio da pintora pelas antiguidades, e o
contraste do branco com a pele cor de cobre deles chamaram sua atenção. Os embaixadores
inicialmente recusaram a oferta, citando a proibição islâmica xiita de representação pictórica
de humanos e animais. Entretanto, Maria Antonieta, que os recebeu pessoalmente em Saint
Cloud e em Versalhes, interveio a favor de sua retratista e amiga e os convenceu a posar.
Nas suas memórias, ela relembra:
Fui para a mansão onde os estrangeiros estavam hospedados, pois
queriam ser pintados em casa. Na minha chegada, um deles trouxe
uma jarra de água de rosas, com a qual ele aspergiu minhas mãos;
então o mais alto, cujo nome era Davich Kahn [sic], me deu um banco.
Eu o coloquei de pé, com a mão na sua adaga. Ele se colocou em
uma posição tão fácil e natural por vontade própria que eu não o
fiz mudar. Deixei a tinta secar em outra sala e comecei o retrato do
velho embaixador, a quem representava sentado com o filho ao lado.
O pai tinha especialmente uma cabeça magnífica. Ambos estavam
vestidos com robes esvoaçantes de musselina branca trabalhada
com flores douradas, e esses robes, uma espécie de túnica comprida
com mangas largas e viradas para cima, eram mantidos no lugar por
belos cintos e faixas com muitas pedras. (VIGÉE LEBRUN, 1904, p.
61).

Vigée LeBrun não foi a única artista francesa a comemorar a visita. Charles
Eloi Asselin realizou uma aquarela à guache capturando a visita dos embaixadores aos jardins do Palácio de Saint-Cloud de Maria Antonieta (Figura 7).
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Figura 7 - Charles-Eloi Asselin. Promenade des Ambassa

deurs de Tipu Sultan dans le Parc de Saint-Cloud, 8 août 1788, organisée par Marie Antoinette. 1788
Fonte - Metropolitan Museum of Art (MET), Nova York.
Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/699640

Na cena panorâmica, guardas reais e pajens evitam que a multidão curiosa se
aproxime demais dos indianos, que podem ser facilmente identificados no centro da composição pelos robes brancos e pela pele cor de cobre. Pode-se notar que um deles está
vestido com o típico habille-habillement francês e uma peruca empoada branca. A delegação caminha por uma avenida arborizada onde tecidos e pergaminhos são exibidos, possivelmente à venda. A composição chama atenção pelo número de indivíduos presentes
e bem vestidos, que formam, inclusive, uma multidão compacta. Vale ressaltar que Saint-Cloud era o segundo palácio privado de Maria Antonieta e por isso não ficava aberto ao
público como Versalhes e outras residências da família real e da corte. Os jardins de Saint-Cloud eram, porém, famosos pela sua vastidão e beleza, além de terem sido inteiramente redesenhados e refeitos quando da aquisição no final de 1787. Somente em ocasiões
especiais, porém, eles eram abertos ao público. Pode-se, então, concluir que a visita dos
embaixadores indianos era um evento planejado e incluído na agenda oficial da missão
diplomática. O grande número de pessoas envolvidas em diversas atividades no quadro,
além disso, passa a ideia de agitação e divertimento.
A missão diplomática foi para Versalhes somente no sábado 12 de agosto,
quando foram recebidos primeiro no Grand Trianon com todas os cerimonias. A corte inteira reuniu-se no salão formal para dar as boas-vindas e encarar os visitantes, juntamente
com uma multidão de parisienses que viajaram para Versalhes para testemunhar o evento.
“As avenidas e corredores estavam cheios de uma multidão inumerável de intrometidos”,
afirmou o Conde d’Hézecques, que teve um lugar privilegiado por ser pajem de Luís XVI.
De acordo com ele os indianos usavam trajes
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[...] como os da maioria das pessoas do sul da Ásia, composto de
calças soltas e túnicas de musselina ou algodão, muito finas. Não
vi nenhum bordado de ouro exceto os dos xales, com os quais eles
se embrulham mais ou menos, de acordo com a temperatura. Seus
turbantes não são tão altos quanto os dos turcos, mas são muito mais
largos. Os escravos usavam turbantes na forma de nossos chapéus
redondos, os quais, colocados no lado da cabeça, são bem bonitos
(D’HÉZECQUES, 1987, p. 231).

No domingo, após a missa matutina, Luís XVI e Maria Antonieta receberam
os visitantes no Salão de Hércules. A ampla Galeria de Espelhos, local tradicional para tais
eventos formais, foi dispensada por ser muito cara para decorar dada a situação econômica complicada da França. Mais uma vez a corte e uma multidão de parisienses se reuniram para assistir a procissão vinda do Grand Trianon (onde os indianos ficaram hospedados) até o salão transformado em sala do trono.
Os embaixadores entraram no palácio pela grande escadaria de
mármore, atravessaram os apartamentos da rainha, a Galeria de
Espelhos e todos os corredores, onde filas de assentos haviam sido
virados e estavam cheias de espectadores vindos de Paris. Após a
missa, o rei sentou-se no trono, e os mestres de cerimônias foram
buscar a comitiva na sala de espera, em um salão da corte real. O
grupo atravessou então o aglomerado de catorze apartamentos,
cheios de mulheres elegantes, cuja aparência parecia impressionar
muito os estrangeiros (D’HÉZECQUES, 1987, p. 233).

Não houve, porém, a esperada audiência privada com Luís XVI, objetivo central da missão diplomática. Além dos indispensáveis intérpretes, (ainda que os embaixadores falassem francês), “por toda volta, cadeiras com braços foram dispostas para a família real e para todos os membros da corte, nos mais elegantes trajes o que dificultava em
muito a movimentação ou qualquer tipo de conversa diplomática. (D’HÉZECQUES, 1987,
p. 233)” Embaixadores de outros países, como Thomas Jefferson, e aristocratas com cargos menores posicionaram-se em degraus de madeira dispostos pelo salão durante todas
as reuniões. Os enviados indianos, então, apresentaram por fim suas cartas de apresentação em um pedaço de tecido de ouro, junto com vinte e uma moedas de ouro, “o que é, de
acordo com os costumes indianos, um sinal do mais profundo respeito (D’HÉZECQUES,
1987, p. 233).
Haviam circulado rumores de que eles também presenteariam o rei com três
barris de diamantes e outros presentes diplomáticos exóticos, mas esses tesouros não se
materializaram (BUDDLE, 1999, p. 29). Aos olhos julgadores do Conde d’Hézecques, como
aos de muitos outros cortesãos, os presentes da embaixada não eram nem um pouco consideráveis. Maria Antonieta foi presentada com um vestido indiano autêntico de musselina
e seda azul lisa, metros de sedas e tecidos de algodão e uma caixa com pérolas. O rei recebeu armas ornamentais e um grande rubi, o qual ele mais tarde mandou inserir em sua
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dragona com diamantes. Os embaixadores indianos por sua vez ganharam metros de seda
de Lyon, bustos de rainhas e reis franceses, para eles mesmos e para seu soberano, além
de mais de duzentas e cinquenta peças de porcelana de Sèvres decoradas com flores de
lótus e jasmim em deferência à religião islâmica (BUDDLE, 1999, p. 29).
Se o beau monde parisiense e os aristocratas de Versalhes estavam admirados com a delegação, esta ficou igualmente impressionada com o esplendor cerimonial
de Versalhes e seus habitantes. “A audiência terminou, eles então pediram um momento
para apreciar a magnifica vista formada que a corte reunida formava.” Na mesma tarde,
eles percorreram os jardins de Versalhes “no meio de uma imensa multidão atraída pela
novidade de tal espetáculo. Difícil era distinguir o espetáculo dos espectadores; todos estavam vestidos no seu melhor e de maneira extravagante, e cada grupo deslumbrava-se
com o outro (D’HÉZECQUES, 1987, p. 234).”
Já em fevereiro de 1788, a Magasin des modes nouvelles previu: “Sem dúvida, a moda desse ano viajará para todos os climas e para todos os países do mundo (MAGASIN DES MODES, 29/02/1788, p. 83).” Nos meses seguintes ela publicou gravuras de
trajes e adornos inspirados no que parece ser uma variedade aleatória de países, incluindo países europeus como Suécia, Rússia e Grécia. As túnicas da delegação indiana, que
combinavam, na visão francesa, a “pureza das linhas de inspiração clássica com a atração
pelo exótico”, vieram completar a tendência que seria desenvolvida e explorada. Em 20 de
agosto, a mesma revista relatou: “Os embaixadores do Sultão Tippoo estão na França e
foram recebidos, por fim, na corte. Não há dúvidas de que eles irão prestar seus tributos
à moda. Sua chegada foi bastante notável em Paris, o que torna essa Era bastante notável, ao provocar alguma nova moda similar aos seus trajes ou seus costumes (MAGASIN
DES MODES, 20/08/1788, p. 220).” Como antecipação, o número seguinte lançou o robe
à la Tippoo-Saïb e um redingote à l’indienne, mesclando a anglomania com o orientalismo.
Longe de se parecer com as vestes nativas da delegação, as novas tendências eram indianas apenas no nome. O que a revista admitia descaradamente: “Não queremos dizer,
de maneira nenhuma, que os indianos inventaram esse tipo moda; mas eles nos fizeram
pensar nas formas e nos nomes, e por causa disso as chamamos de à la indienne e à la
Tippoo-Saïb. Os novos trajes honram os embaixadores e seu reino de origem, ao invés de
imitá-los (MAGASIN DES MODES, 10/11/1788, p. 284).” (Figura 8)
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Figura 8 – Duhamel. Redingote à l’Indienne... Robe à la Tippoo-Saïb... 1788

Fonte - Magasin des modes nouvelles. Ano III, 29º Caderno (30/08/1788). Prancha II e Prancha III
Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15279199/

Nos dois meses seguintes, a revista apresentou um turbante-boina à la indienne, um cinto au Bramin e uma boina à la Pondichéri – todos pretensos tributos ou homenagens aos embaixadores do Mysore. Havia ainda um négligé du Serrail, que tinha uma
longa cauda, mas que não era indiana nem no nome. Entretanto, conforme os editores explicaram, “é impossível que esse visual não seja também devido aos embaixadores indianos. Certamente, existem comerciantes de vestidos que entenderam melhor as modas indianas e que inventaram modas mais agradáveis (MAGASIN DES MODES, 10/09/1788).”
3. CONCLUSÃO – AS RECICLAGENS DA MODA PARISIENSE
Os misteriosos visitantes da missão diplomática indiana foram uma distração
bem-vinda frente aos graves e profundos problemas sociais e econômicos da França. O
orientalismo, exaltado e superficial, visto na década de 1780, foi aumentado ao máximo
pela embaixada vinda do Mysore. O episódio e as diversas tendências que desencadeou
demostram bem como o novo e florescente setor  da moda parisiense era capaz de se
aproveitar de eventos correntes como inspiração, “polindo” essa mesma inspiração, filtrando-a para os gostos e necessidades europeus e transformando-a em algo completamente
novo e que muito pouco, ou nada, tinha a ver com a inspiração original. A inspiração oriental nas novas tendências de vestimenta, na verdade eram uma grande mistura de referências advindas das mais diversas localidades. Elas deixam transparecer a visão idealizada
e fantasiosa os franceses tinham de tudo que era considerado oriental. O setor da moda,
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com suas perspicazes criadoras de tendencias, souberam muito bem dispor dessa característica criando objetos materiais variados, desde trajes completos até arranjos e muitos
acessórios, que eram vendidos como orientais, ainda que tivessem muito pouco de autenticidade. Ninguém percebeu, conforme despediam-se dos embaixadores com festas, comemorações e um aumento espantoso e superficial de tendências pretensamente orien3
tais e indianas, o complicado desfecho político que o ano de 1789 traria .
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RESUMO
O presente artigo visa analisar um conjunto de imagens, de fotografias a reproduções
fotográficas em periódicos uruguaios e brasileiros, como Anales: Revista Mensual Ilustrada,
Mundo Uruguayo, O Cruzeiro e O Jornal. Estas imagens são indícios da trajetória artística
da uruguaia Raquel Aliseris Bernadá [de Labaure-Casaravilla] (1923-1986), desde uma
foto em que aparece com a obra laureada “Patos Pekineses” do Salón Nacional de 1938,
de uma exposição portenha, da presença em museus europeus onde realizou cópias de
obras consagradas, da presença em festas até o casamento em Montevidéu. As imagens
permitem revelar a trajetória dessa artista com sinais de distinção social e identificar a moda
e a cultura da aparência. O ponto de inflexão é o casamento, quando a noiva é representada
nos periódicos montevideanos dentro da tradição com toques de modernidade, com vestido
de cetim, véu, grinalda e bouquet originais. A pesquisa mostrou uma artista comprometida
com sua arte e vestida com sobriedade e elegância nos lugares de sociabilidade artística,
por outro lado, é vista pela imprensa platina e brasileira como uma socialite, com roupas
que denotam distinção social e de acordo com as tendências da moda.
Palavras-chaves: Artista; Moda; Imprensa.
Abstract
The article analyzes a set of images, from photographs to photographic reproductions in
the Uruguayan and Brazilian journals such as Anales: Revista Mensual Ilustrada, Mundo
Uruguayo, O Cruzeiro, and O Jornal. These images are indications of the artistic trajectory
of the Uruguayan Raquel Aliseris Bernadá [de Labaure-Casaravilla] (1923-1986) from
a photo in which she appears with the laureate work “Patos Pekineses” from the Salón
Nacional in 1938, a porteño exhibition, her presence in European museums where she
made copies of renowned works, attending parties until getting married in Montevideo. The
images reveal this artist’s trajectory with signs of social distinction and identify the fashion
and the appearance culture. The turning point is the wedding. The bride is represented in
the Montevideo newspapers within the tradition with touches of modernity, with a satin dress,
veil, wreath and original bouquet. The research showed an artist committed to her art and
dressed with sobriety and elegance in places of artistic sociability. On the other hand, she
is seen by the Rioplatense and Brazilian press as a socialite, with clothes denoting social
distinction and according to fashion trends.
Keywords: Artist; Fashion; Press.
Resumen
El presente artículo analiza un conjunto de imágenes, fotografías y reproducciones
fotográficas en los periódicos uruguayos y brasileños, tales como Anales: Revista Mensual
Ilustrada, Mundo Uruguayo, O Cruzeiro y O Jornal. Estas imágenes son indicios de la
trayectoria artística de la uruguaya Raquel Aliseris Bernadá [de Labaure-Casaravilla] (19231986), desde una foto en la que aparece con la obra laureada “Patos Pekineses” del Salón
Nacional de 1938, de una exposición porteña, de su presencia en museos europeos donde
realizó copias de obras consagradas, de su presencia en fiestas hasta su casamiento en
Montevideo. Las imágenes permiten revelar la trayectoria de esa artista con señales de
distinción social e identificar la moda y la cultura de la apariencia. El punto de inflexión es el
casamiento, cuando la novia es representada en los periódicos montevideanos dentro de la
tradición, con toques de modernidad, vestido de satín, velo, guirnalda y bouquet originales.
La investigación mostró una artista comprometida con su arte, vestida con sobriedad y
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elegancia en los lugares de sociabilidad artística. Por otro lado, es considerada por la
prensa rioplatense y brasileña como una socialité, con ropas que denotan distinción social
y de acuerdo con las tendencias de la moda.
Palabras clave: Artista; Moda; Prensa.
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1 INTRODUÇÃO
Um conjunto de imagens da artista visual Raquel Aliseris Bernadá (19231986) é o escopo da presente comunicação. A começar por uma reprodução fotográfica
em preto e branco, em que aparece vestida com um casaco preto de lã e gola de
pele, com seu cachorro Hokusai que ilustra Anales: Revista Mensual Ilustrada, de
Montevidéu, de 1937, que noticia uma exposição coletiva na Sociedad Amigos del Arte
de Buenos Aires; uma foto em preto e branco de Raquel posando com o óleo sobre
tela Patos Pekineses, no Salão Nacional de 1938; duas fotografias em preto e branco
de Raquel com seu pai, Carlos Washington Aliseris. A primeira no Musée Royaux
des Beaux-Arts da Bélgica, em Bruxelas, c. 1938-1939, ao lado do painel central do
Triptyque de la Confrèrie de Sainte-Anne à Louvain, de Quentin de Metsys e a segunda
no Museo Nacional del Prado, em Madrid, em 1942, com a reprodução do óleo sobre
tela La Anunciación de El Greco. E, também, fotografias de seu casamento, com o
advogado Luciano Labaure Casaravilla, em setembro de 1952.
O artigo pretende apontar para as referências que as fotografias revelam
sobre a artista, para inquirir sobre a trajetória individual de Raquel Aliséris, articulando
com fontes impressas, principalmente revistas de moda e artes que circularam tanto
no Uruguai quanto no Brasil, mas também com o contexto da sociedade platina e
brasileira, os códigos de comportamento e a cultura visual que regia a elegância, a
beleza e o poder relacionado ao mundo social feminino. A trajetória da artista uruguaia
Raquel Aliséris Bernadá possui muitas interrogações, portanto a solução encontrada
foram os indícios apreendidos nas fontes visuais (fotografias e imagens impressas em
revistas), bem como, na história da moda e da mulher, assim esboçamos a trajetória
desta artista, desde sua infância até seu casamento.
Este é um estudo de caso em que é possível refletir e trabalhar com
as fotografias como códigos culturais, no qual a pose, as roupas usadas, os
cenários, adornos e objetos, por exemplo, funcionam como um rito social e noção de
pertencimento. Na perspectiva do paradigma indiciário, esses códigos são indícios,
vestígios, sinais que contribuem para a História da Moda e para a Moda na História.
Contribuindo também para a construção de um possível esboço da trajetória de sujeitos/
as. Nesse trabalho, em específico, a de uma mulher e artista uruguaia.
2 OS INDÍCIOS: ENTRE A ARTE DOS PINCÉIS, DAS ROUPAS E A INFÂNCIA
Este primeiro conjunto de imagens está diretamente relacionado à trajetória
artística de Raquel Aliseris Bernadá, em que ela aparece posando para ilustrar uma
matéria ou crônica de arte, ao lado da obra que foi laureada no salão nacional ou de
obras que copiou em museus de Bruxelas e Madrid. O que revela uma artista discreta,
séria e envolvida com a sua arte, vestida com sobriedade e elegância.
Este estudo tem como aporte um artigo do Professor Ulpiano Bezerra de
Meneses: Fontes Visuais, Cultura Visual, História Visual: balanço provisório, propostas
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cautelares (2003), que chama à atenção do/a pesquisador/a que estuda imagens
que “além de trabalhar com um objeto material em si, sobretudo lida com questões
concernentes a uma dada sociedade”. Outra referência importante para nosso trabalho
é a obra do pesquisador Machado Júnior (2009, p. 28), que alerta para a
História que se desenvolve através das narrativas existentes nas
imagens fotográficas pode fundamentar-se em leituras de cunho
antropológico para elucidar determinado fato, antes deve se
embasar nos meandros que compõem os sistemas de comunicação
e cognição da imagem. Nesse sentido, uma transdisciplinariedade
bimodal assume um caráter ainda maior, transpondo, por exemplo,
as fronteiras da comunicação, da semiótica (quando necessário),
da psicologia e do pensamento filosófico.

Em um primeiro momento, a fotografia será analisada nas páginas de
revistas de fait-divers e em fotografias da coleção particular de Ignacio Labaure, em
Montevidéu, Uruguai, que por sua vez são indícios da cultura material. As fotografias
ou as suas reproduções apresentam um desafio duplo “trabalhar com o estatuto das
imagens fotográficas e decodificar comportamentos sociais registrados no passado”
(MACHADO JÚNIOR, 2009, p. 37). Ao mesmo tempo, Deleuze diz que “a imagem
visual mostra a estrutura de uma sociedade, sua situação, seus lugares e funções,
as atitudes e papéis, as ações e reações dos indivíduos, em suma, a forma e os
conteúdos”. (1985, apud MACHADO JÚNIOR, 2009, p. 37).
Com todas essas premissas, a leitura das imagens pressupõe ver muitas
imagens e “ao mesmo tempo em que o indivíduo fotografado criou uma imagem ideal de
si, também esteve condicionado a determinados padrões de sua cultura, que definiam
o que era bom e o que era ruim de ser representado numa fotografia.” (MACHADO
JÚNIOR, 2009, p. 39)
A primeira imagem diz respeito a uma matéria ou crônica de arte na Anales:
Revista Mensual Ilustrada, periódico que teve como fundador, diretor e proprietário
César Álvarez Aguíar (1890-?), revista de longa duração na história das revistas
uruguaias. Fundada em 1915, este número de dezembro de 1937 fala em artes,
literatura, cultura, atualidades, riqueza nacional. Tinha sua direção e administração
na Calle Cerrito, n. 370 e um sistema de assinaturas trimestral, semestral e anual
para o interior do Uruguai e para o exterior. O número por nós analisado corresponde
a segunda época da revista, ano XVIII e número CXVI.
Anales era rica em fotografias e ilustrações com reproduções de obras
de arte, seja desenhos, óleos sobre telas, pastéis, anúncios publicitários de hotéis a
joalherias, de produtos de beleza a bebidas, entre outros. A reprodução das obras de
arte nessa revista inclui artistas que não foram consagrados, obras desconhecidas
e não musealizadas. Desde ilustrações da artista Ema Varzi Castel, pastel de Carlos
Maria Herrera, óleos de Jef van de Facker, de Herman Richir, de I. van de Leene, de
L. Reckelbus, fotografias do Foto Martins, Foto Frangella, Foto Somogyi e propaganda
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da Foto de Moda que era um estúdio fotográfico em cujo anúncio fala em “Arte
y distinción”, localizado na Calle Rio Branco 1309. Podemos encontrar também
reproduções fotográficas de álbum de família, de residências de figuras expressivas
da sociedade uruguaia, repleto de reportagens femininas, paisagens, poesias, notícias
de efemérides como Bodas de Prata, matéria sobre o intelectual Fernán Silva Valdéz
e uma matéria de uma página inteira, sob o título “Exposición de Raquel Aliseris
Bernadá en Buenos Aires”, em cuja composição tem três reproduções fotográficas no
lado direito da página: 1. Na legenda “Srta. Raquel Aliseris Bernadá”, na qual posa
com casaco preto de lã com gola de pele, com seu cachorro Hokusai; 2. Óleo sobre
tela, na legenda “Flores” de autoria da artista uruguaia e 3. Abaixo da matéria desenho
intitulado “Bailes”, da mesma autora.
Figura 1 Exposición de Raquel Aliseris Bernadá en Buenos Aires

Fonte 1: Anales: Revista Mensual Ilustrada. Dezembro, 1937. s/p.

No caso do presente estudo, voltamos nossa atenção para a exposição
da Srta. Raquel Aliseris Bernadá, na Sociedad Amigos del Arte de Buenos Aires,
em que relaciona a sua inclinação para a arte “Pelo pai dela, Carlos W. Aliseris,
indiscutivelmente um dos nossos melhores pintores e com aquela irresistível inclinação
para a arte plástica que penetra no seu sangue e na sua alma”. Aqui, a artista tem
seu nome e sua arte vinculada a de seu pai, o que condiciona o seu papel enquanto
artista e em certa medida restringe a sua independência ou liberdade de criação e o
tratamento dado na legenda da fotografia está como “Senhorita”.
A matéria ainda ressalta que Raquel triunfou amplamente em Buenos
Aires e que foi elogiada pela crítica bonaerense. A tônica dessa crônica foi ressaltar
a condição de menina e o tema da sua obra:
O que dizer dessa menina que continua uma criança nesses difíceis
caminhos da pintura por onde ela caminha, coletando em notas
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frescas de cor e graça angelical, os seres do mundo exterior e os
seres imaginários infantis de seu mundo interior? [...] Na época feliz
e inescrupulosa, quando outras meninas se entregam aos clássicos
jogos da infância, essa doce Raquelita suspende as conversas
com suas bonecas para ficar íntima com os pincéis. [...] Por isso,
nas suas pinturas saem graciosamente como das páginas de uma
história de Perrault flores sorridentes entre as ervas ou patinhos e
pombas cândidas que ali se empoleiram, na relva, como se entrando
numa dialogar com a menina pintora que os olha com intensidade
e cordialidade. (...) Assim, diante de Raquel Aliseris Bernadá, não
é preciso elogiar a pureza de algumas cores ou lembrar a firmeza
de alguns desenhos engenhosos, mas admirar sinceramente que
ela esteja pintando, fazendo um trabalho de clara beleza sem estar
ciente do significado e da transcendência do que ela faz “como se
estivesse brincando”. (Anales, 1937; s/p)

No texto acima, há uma distinção com relação à Raquel quando comparada
a outras meninas de sua idade: “quando outras meninas se entregam aos jogos
clássicos da infância, esta doce Raquelita suspende as conversas com as bonecas
para ficar íntima com os pincéis”. No entanto, se mantém menina nos difíceis caminhos
da pintura, e a causa dessa percepção, pelo autor/a da matéria, são as cores, a
graça angelical, os pequenos seres interiores ou seres imaginários das crianças que
são expressos e representados em sua pintura que transborda do mais autêntico
infantilismo da artista que é uma menina, não prodígio, mas com inquietudes e sonhos
próprios de sua idade, mas que se expressa de uma maneira surpreendente para
os adultos. Ao mesmo tempo em que a condição de menina tem destaque na arte
de Raquel, na fotografia que ilustra a matéria, ela representa mais idade do que os
seus 14 anos. A fotografia é de uma menina-moça madura e segura que posa com
seu cachorro de estimação, o que revela, pelas fotos da exposição, o sentido da sua
pintura de retratar animais, o que faz com muita propriedade e como nos contos de
Perrault, os animais são humanizados e as personagens saídas desses contos de
fadas que povoam o imaginário infantil.
Outras jovens mulheres foram retratadas na revista Anales. Foi possível
perceber que quando o assunto era moda, os retratos ocupavam um espaço maior das
páginas. Quando o assunto se relacionava à literatura e à arte os espaços reservados
aos retratos eram, em geral, menores. Por exemplo, com relação a escritora Josefina
Lerena Acevedo de Blixen (1889-1967), seus “pensamentos” ocuparam o maior
espaço na página se compararmos a sua fotografia, que assim como a de Raquel,
está posicionada no lado esquerdo e superior. Na rubrica “Reportajes Femeninos” a
entrevistada foi Elisa Ferrando de Birabén (1886-1972), cujas palavras, podemos ler,
“têm uma hierarquia singular” à revista. Birabén foi interrogada sobre a dedicação da
mulher moderna às obras de beneficência social, seus autores prediletos e sobre os
problemas sociais nos quais as mulheres uruguaias poderiam trabalhar com maior
eficácia. Sobre os autores prediletos, Birabén cita três franceses (Jules Romains,
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Mauriac e Duhamel); um inglês (Aldous Huxley) e duas escritoras mulheres (a
neozelandesa Katherine Mansfield e a inglesa Virginia Woolf). Com relação à pergunta
sobre os problemas sociais que poderiam ter maior atenção das mulheres uruguaias,
Elisa Birabén responde que os problemas relacionados a infância, pois, segundo ela,
essa seria a obra onde a mulher, por excelência, poderia aplicar o mais requintado
de seu espírito e o seu “instinto materno”. Ou seja, uma resposta que estava em
consonância com o que era esperado do comportamento de uma mulher dentro de
uma sociedade hierarquizada e sob o domínio masculino.
Com relação a imagem de Birabén, a mesma ocupa um espaço muito
parecido com o que ocupou também a fotografia de Raquel Aliseris, embora no canto
inferior e direito da página. As medidas dos retratos são bastante próximas. Nesses
casos deu-se ênfase aos escritos e obras em detrimento às imagens das mulheres.
Assim como aconteceu com a “distinguida intelectual compatriota” Idília de Azevedo
(1888-?), cuja fotografia ocupou um espaço maior que nos casos anteriores e o texto
de sua autoria “Variaciones sobre el amor” ocupou o espaço de duas páginas. Por
outro lado, as fotografias de mulheres, que estão sinalizadas como “fotos de moda”,
ganham uma página inteira, como as de Cristina Alvarez e Raquel Rodriguez Larreta
Sienra, mas não são acompanhadas de qualquer tipo de texto. Outras duas fotografias
de mulheres que ocupam a página inteira, mas não são sinalizadas como “fotos de
moda”, são as de Margarita de Ferber e Adriana Montero.
O que podemos notar, ao observar as fotografias e imagens que retratavam
as mulheres na revista, é que todas usam a moda de cabelos curtos, às vezes em
chapéus, em penteados à la garçonne ou os chamados permanentes, cuja propaganda
foi feita também na revista: “Permanente executada com suas máquinas modernas
sem eletricidade” (s/p), por Maria Luisa, reconhecida profissional da Casa Garcia.
Uma publicação sobre cabelos, mulheres e suas profissões apareceu na
Revista Feminina, de São Paulo, em 1924, treze anos antes do número da Anales em
Montevidéu. Na edição de número 127 do mês de dezembro da revista paulistana,
podemos encontrar uma imagem que trata de maneira pejorativa a moda dos cabelos
curtos, principalmente as mulheres ligadas à profissão das artes e letras. Segundo
consta no impresso, a escritora publicaria crônicas em revistas que ninguém leria, mas
mesmo assim asseguraria que tinha tantas reputações. Já a escultora teria no cabelo
a representação de sua afeição às artes plásticas: “os cabelos torná-la-iam feia, si não
tivesse a boca pequena e os olhos maravilhosos” (p. 52). A poeta estaria escrevendo
um poema colossal que se chamaria “Onde está tua vergonha, ó lua endiabrada?” E
continua... “Cortou os cabelos para ficar mais inspirada”. Já a literata teria cortado o
cabelo para manter as ideias claras, já que ele “muito lhe pesava, obscurecendo-lhe
a mente. Além disso, ela queria tirar a ‘razão’ a Schopenhauer.” (p.52).
Os autores dessas matérias que costumavam retratar as mulheres de
maneira pejorativa ou/e como superficiais, vinculavam a ideia de que o universo
feminino era voltado para o ambiente doméstico e os papéis sociais que se esperavam
das mulheres era o de esposa, mãe, filha, professora, mais remotamente de enfermeira.
As mulheres eram consideradas segundo análise (SIMIONI, 2008, p. 62):
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Sensíveis, detalhistas, conservadoras, imitativas e dóceis, tais eram
as qualidades femininas por excelência, em tudo opostas ao vigor,
à inteligência abstrata, racional e criativa possuídas pelo “gênio”,
termo frequentemente usado para caracterizar homens notáveis.
Em função dessas capacidades físicas e intelectuais distintas, as
mulheres, acreditava-se, estavam mais propensas a alguns gêneros
artísticos, como a pintura de flores, a paisagem, as miniaturas, a
natureza morta, os quadros de cotidiano, as pinturas decorativas e,
por fim, à profissão de copistas, o patamar mais desvalorizado na
hierarquia artística do Oitocentos. Nessa época, inventou-se algo
conhecido como “arte feminina”, o que englobava esses fazeres
desvalorizados pelas instâncias legítimas. As artistas que buscavam
notoriedade em suas atividades deparavam-se com esse poderoso
obstáculo: uma tendência socialmente difusa a se rotular suas obras
como “menores”, de antemão.

Esse modelo atribuído às mulheres, e às suas produções artísticas, teve
uma longa duração na história da arte. Raquel Aliseris, que começou precocemente
no fazer artístico e apesar de ter tido como referência e mestre seu pai, procurou na
medida do possível ter uma identidade artística própria. Essa questão de vincular às
mulheres artistas ao parentesco foi motivo de um Colóquio Internacional organizado
pelo Musée Sainte-Croix, l’Université de Poitiers e pela Associación Archives of Women
Artists, Research and Exibitions (AWARE), em Poitiers, na França, em setembro de
2016, que corroborou com a l’Exposicion Belles de jour, femmes artistes – femmes
modèles, de junho a outubro de 2016, sob o título “Parent-elles, compagne de, fille de,
soeur de...: Les femmes artistes au risque de la parentèle”. Este colóquio chamou à
atenção para o estatuto das mulheres artistas no Ocidente que conheceu numerosas
transformações durante os períodos moderno e contemporâneo, do século XVIII ao
XXI, ao mesmo tempo que são dependentes num mesmo tempo e num mesmo país,
das condições sociais, econômicas e culturais em que nasceram, se formaram e
puderam exercer sua arte. O que mostrou que as mulheres artistas eram apontadas
por suas relações de parentesco de filhas, irmãs, companheiras, amantes. É neste
modelo de parentesco que Raquel Aliseris Bernadá aparece como artista, e na história
da arte parece ocultada (BARBILLON et alii, 2017).
A segunda imagem é uma fotografia em preto e branco de Raquel, de
1938, em que ela posa ao lado do óleo sobre madeira “Patos Pequineses”, da coleção
do Museo Nacional de Artes Visuales, de Montevidéu, laureado com a medalha de
bronze do Salón Nacional, realizado no Teatro Solís, sob os auspícios da Comissão
Nacional de Bellas Artes do Ministério da Instrução Pública do Uruguai.
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Figura 2: Raquel Aliseris Bernadá posa ao lado da obra “Patos Pekineses”. 1938

Fonte 2: Coleção Ignacio Labaure.

Nessa fotografia ela tinha quinze anos de idade, estava com um vestido
preto de lã de estilo redingote, cujos botões eram forrados com o mesmo tecido. O
cinto também repetia a gola de pele de onça (que lembra muito a gola que Raquel
usava quando foi fotografada para a revista Anales, no ano anterior). Vestida com luvas
de couro, posa com muita naturalidade para o fotógrafo, com o semblante sereno e o
rosto sem maquiagem, o que pode sugerir para sua vontade em demonstrar segurança
com o seu ofício e com o certame que participou.
O vestido em tons sóbrios e de silhueta sublinhada, com a ajuda do cinto,
demonstra que Raquel estava vestida de acordo com a tendência que reatava com
o “arquétipo feminino” que marcava a volta de uma maior “feminilidade”. O cabelo
segue a mesma tendência que, comparada a fotografia de um ano atrás, publicada em
Anales, tem mais comprimento e volume. Sobre a gola de pele de onça, nessa época
o couro, penas e peles, quando autênticos, eram considerados símbolos de luxo,
de sofisticação e de distinção. Geralmente de alto custo, eram usadas em casacos,
chapéus, golas, luvas, bolsas, entre outros.
Acrescentamos mais duas fotografias em preto e branco, ambas da
temporada em que Raquel morou com os seus pais em três capitais europeias:
Bruxelas, Paris e Madrid, no período de setembro de 1938 a fevereiro de 1943.
Esse conjunto de imagens de uma novel artista revelam a seriedade e a trajetória
dessa artista uruguaia e seu compromisso com a arte, ambas tiradas em importantes
instituições museológicas, como o Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique, em
Bruxelas, c. 1938-1939, ao lado do painel central do “Triptyque de la Confrèrie de
Sainte-Anne à Louvain”, de Quentin de Metsys.
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Figura 3: Raquel Aliseris e seu pai Carlos Washington Aliseris , Bélgica. 1938/39.

Fonte 3: Coleção Ignacio Labaure.

.
Nessa foto (Figura 3), Raquel Aliseris está vestida com um casaco estilo
tailleur de tweed, com corte masculino e o que parece ser ombreiras, muito comuns
no final da década de 30, com o início da Segunda Guerra Mundial. Na foto seguinte
(Figura 4), Raquel aparece no Museo Nacional del Prado, em Madrid, em 1942, com
a reprodução do óleo sobre tela La Anunciación de El Greco, também ao lado do seu
pai.
Figura 4: Raquel Aliseris e seu pai em Madrid, 1942.

Fonte 4: Coleção Ignacio Labaure.

Esboçando um sorriso, nesta fotografia, Raquel veste saia que acentua
a cintura, ao modo das Maisons de renome em Paris, como a Balenciaga, cujas
criações reestabelecem e apuram a silhueta, reimprimindo luxo que é, ao mesmo
tempo, clássico e moderno (BOUCHER, 2012), veste sapato estilo Oxford feminino.
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A moda serve à estrutura social quando acentua a divisão de classes,
reconcilia o conflito entre o impulso individual e o socializador dos indivíduos e exprime
ideias e sentimentos. Esse é o ponto de vista que também nos interessa com relação
a análise das vestimentas de Raquel Aliseris, por ser uma linguagem que se comunica
em termos artísticos. No sentido que Gilda de Mello e Souza trabalhou a questão,
explorando as possibilidades de perceber a relação entre moda e pintura:
É nas telas do passado que, frequentemente, o costureiro procura
inspiração [...] Outras vezes, porém, não é de maneira indireta,
mas efetiva que a pintura colabora com a moda, interferindo no
esquema cromático, fornecendo motivos para os acessórios, ou para
a estamparia dos tecidos. (SOUZA, 2009, p.37)

Por outro lado, a moda pode existir como arte quando entre ela e a pessoa
se estabelece um elo de identidade e concordância que é a essência da elegância.
Dependendo dos gestos, jogando com o imprevisto, é a moda a mais viva e humana das
artes. O vestido, o casaco como obras inacabadas são completadas com o movimento
do corpo. Seria o que Gilda de Mello e Souza chamou de Caligrafia dos gestos, onde
o corpo é como uma obra de arte que expressa, através das formas das vestimentas,
ideias e sentimentos (SOUZA, 2009).
Essa última fotografia de Raquel (Figura 4) no Museo Nacional del Prado,
mais do que as anteriores, exprime a ideia de movimento, a combinação da forma da
saia levemente circle ou semicircular, também a mobilidade do tecido do casaco com a
posição de seus pés e mãos, bem como o esboço de um sorriso, são os responsáveis
pela impressão de movimento. Ao buscar um contraste entre as roupas de Aliseris,
o pai, e a de Raquel, é também possível perceber a forma feminina (X) e masculina
(H) que a sociedade impunha ainda naquela época.
Além disso, essas fotografias nos museus podem apontar para uma prática
do ensino acadêmico: a cópia de quadros icônicos da arte e de artistas consagrados.
Embora Raquelita, até onde sabemos, não teve formação acadêmica na área das
artes, podemos pensar sobre sua trajetória refletindo sobre essas questões. Uma
“Reportagem desta manhã”, sob o título “Pintores copiam as obras-primas do Museu
do Prado”, de um jornal madrilenho, de 26 de agosto de 1940, escrita pelo jornalista
Juan Luís Montroy, noticiou “Em um canto, uma linda menina, filha do pintor Aliseris
4
[Raquel Aliseris Bernadá], copia as Tentações de Santo Antônio [Bosch].” Convém
ressaltar que, segundo especialistas: a cópia é uma versão autêntica de sua referência.
Daí a importância das cópias de obras canônicas e de pintores consagrados para o
ensino artístico acadêmico. Portanto, mesmo que Raquel Aliséris não tenha passado
por uma formação acadêmica, ao praticar a cópia de quadros icônicos, tanto a jovem
quanto seu pai, demonstram que a tarefa de pintar era uma questão importante e
precisava ser qualificada.
4 Esta referência foi tirada de um recorte da coleção Ignacio Labaure e que não consta o nome do periódico.
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O retorno da Europa foi um ponto de inflexão na vida da família Aliseris,
especialmente de Raquel, ficaram de 1943 a 1946 em Montevidéu e vão morar na
cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, de 1946 a 1954. Raquel ficou
até 1952 quando voltou para a cerimônia de seu casamento com o advogado Luciano
Labaure-Casaravilla, que se realizou em 30 de setembro desse mesmo ano.
3 UMA JOVEM ARTISTA NA CAPITAL URUGUAIA
Uma coisa que podemos afirmar sobre a trajetória de vida de Raquel é que
foi repleta de exemplos de distinção social: teve uma preceptora Amelia Bassanta e a
educação formal no Colégio Sagrado Corazón em Montevidéu, da Congrégation des
Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus, instituição de ensino privado que atendia ao
público feminino das elites uruguaias, onde aprendiam a língua francesa, praticavam
a patinação no pátio daquela instituição, além de incutir práticas religiosas. Como
buscamos demonstrar, um dos indícios da sua vida são os registros fotográficos que
mostram os sinais de distinção social, isto depois da temporada europeia. Desse
período da capital uruguaia, destaca-se uma fotografia em preto e branco (c. 19451946), na qual Raquel vestia-se impecavelmente.
Figura 5 Raquel Aliseris em Montevidéu, 1945/46.

Fonte 5 Coleção Ignacio Labaure.

Nessa fotografia, Raquel que teria entre 22 e 23 anos, se apresenta com,
ao que parece, um vestido de festa branco de tafetá, cuja saia tem um drapeado
firmado por um laço, parece que tem um plissado nas alças, tinha flores brancas
como adorno nos cabelos, compondo a cena seu cachorro Mushko posando ao seu
lado, tendo ao fundo móveis coloniais portugueses do século XVIII, estilo Dom João
V, como uma cômoda de jacarandá e uma cadeira. Na parede, segundo descrição de
5
um vespertino montevideano , seria uma tela de La Virgen, el Niño y San Juan, do
pintor bolonhês Francesco Raibolini, dito Francesco Francia (1450-1517).
5 Trata-se do vespertino La Tribuna Popular, Montevidéu, Ano LXXII, n. 21206, jueves, 13. Set. 1951.
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Ainda tratando a moda, ao modo de Gilda de Mello e Souza, na perspectiva
de uma linguagem que se traduz em termos artísticos, ou uma expressão artística.
Pensando a vestimenta como uma obra de arte inacabada, uma forma que se manifesta
no sensível e que expressa uma ideia da organização social da aparência que é a
moda. No caso dessa última fotografia de Raquel Aliseris, podemos perceber essa
caligrafia da moda, mas também a esfera da vida social que se apropria da linguagem
de moda para expressar um desejo de imagem. Há, nesse sentido, a possibilidade de
problematizar se existe uma sincronia entre a posição da Virgen, da obra de Raibolini,
e de Raquel. As duas estão com o rosto inclinado para a esquerda com o olhar que
mira um plano abaixo, a cor branca do vestido expressa pureza, imaculada e limpeza,
o que nos remete também à Virgen, além de símbolo de distinção. Anteriormente, em
1941, ao se referir à Raquel Aliseris em um Catálogo de Exposição da novel artista,
Juana de Ibarbouru (1892-1979) a descreveu como “uma menina que se expressava
entre os animais e as flores e que era inocente e boa e até angelical e pura como um
anjo diante da arte que a atrai com muita força do que ela é, Raquel emociona e faz
pensar” (IBARBOURU,1941, s/p). Diante dessa descrição e debate podemos pensar:
Seria essa fotografia uma citação do passado, com deslocamento de sentido? Uma
imagem poética, construída, que cita o passado da Virgen de Raibolini?
O vestido utilizado por Raquel nessa fotografia é representativo da variação
de formas e tecidos perceptíveis a partir de 1940. É também representativo da alta
costura do período entre 1939-1947, que se organiza em novas bases a partir das
técnicas e métodos de trabalho relacionados à criação e artesanato, onde predomina
o trabalho feito à mão e onde há também uma adaptação às medidas do corpo do
indivíduo.
Essa concepção de moda é uma mediação do criador da roupa que a
inventa de maneira a imprimir sua visão de mundo e a forma que determinada sociedade
necessita em determinado período. Essa predominância de formas, tecidos e criação
de modelos originais ficará ainda mais evidente na escolha do vestido usado por
Raquel Alíseris em seu casamento com o advogado Luciano Labaure Casaravilla,
na primavera de 1952. Mas também estará presente nas vestimentas da família dos
noivos, bem como nas de seus convidados, como veremos mais adiante neste artigo.
O que podemos concluir até essa primeira parte do artigo é que, a partir
desse primeiro conjunto de fotografias de Raquel Aliseris, através da análise de suas
vestimentas, gestos e poses, foi possível encontrar possibilidades a respeito de parte
da trajetória de Raquel, ou de seu desejo de imagem, que personagem a artista em
formação estava disposta a “mostrar”. Como bem pontuou Daniel Miller (2010, p.
38), nossas roupas podem representar diferenças de gênero, classe social, nível de
educação, a cultura de origem, profissão, timidez ou confiança. “As roupas estão
entre nossos pertences mais pessoais. Elas constituem o principal intermediário entre
nossa percepção de nossos corpos e nossa percepção do mundo exterior”. Portanto,
pensemos agora sobre como as vestimentas utilizadas por Raquel Aliseris em sua
temporada no Brasil e analisadas a partir do suporte fotográfico e impresso, jornais
e revistas, podem nos ajudar a entender parte de sua trajetória.
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4 A TEMPORADA DE RAQUEL ALISERIS NO BRASIL
Tudo que sabemos sobre Raquel Aliseris no Brasil é pelas notícias de
jornais e de revista. A vida de Raquel vai ser rica em acontecimentos sociais, como
casamentos, festas em embaixadas, Hipódromo da Gávea até a apresentação de um
quadro de Rembrandt no MASP e de uma fotografia em Ouro Preto. Desse período
da vida no Brasil, os indícios apontam que Raquel parece que tinha uma vida mais
mundana, repleta de festas, podendo ser chamada de “socialite”. Muito embora, tenha
participado de uma exposição coletiva realizada de 1 a 15 de setembro de 1948, a
Exposição Feminina de Bellas Artes, sob os auspícios do Comitê Nacional da Comissão
Interamericana de Mulheres, no Ministério da Educação, no centro do Rio de Janeiro,
onde expôs Flores e Frutas.
O que sobressaiu na imprensa foram as crônicas de Gilberto Trompowsky
(1908-1982), seja em O Cruzeiro, seja na sessão “O Nome do Dia”, de O Jornal,
assinada por G. de A., pseudônimo ou heterônimo de Gilberto Trompowsky, sob o título
“A Senhorita Raquel de Aliseris Bernadá”, em que narra suas preferências musicais,
artísticas e de leituras, ilustrada com uma fotografia em traje de gala, num vestido
longo branco que parece ser de tafetá.
O auge da crônica social no Brasil foi da década de 1940 a 1960,
dos cronistas que atuavam no Rio de Janeiro, destaca-se o catarinense Gilberto
Trompowsky, que mais do que um cronista, foi jornalista, cenógrafo, figurinista e pintor.
Tinha uma sólida formação artística, estudou na ENBA e realizou curso de desenho e
pintura com Portinari na extinta Universidade do Distrito Federal, notabilizou-se pela
pintura de flores, plantas, pássaros, figurinos e retratos. Segundo a historiadora Mara
Rúbia Sant’Anna (2014, p. 214) que estudou as crônicas de Trompowsky, decano dos
cronistas sociais do Brasil-Moderno, que por sua vez, era amigo de Aliseris e sempre
mencionava Raquel, assim explica a visão desse colunista:
As senhoras da sociedade continuaram na pena de colunistas
como Trompowsky, e a serem destacadas por suas almas de “valor
inestimável”, por seus dotes para a pintura, para a música, para
a literatura, sendo valorizadas pelos colégios de tradição em que
foram educadas e pelas promoções beneficientes das quais eram
patronesses.

O sucesso de Gilberto Trompowsky foi visto por seu colega de ofício,
Maneco Muller, sob o pseudônimo de Jacinto de Thormes tirado do romance de Eça
de Queirós “A cidade e as serras”, como
Porém, mais do que suas boas relações com mulheres de uma elite
tradicional da qual se fazia porta-voz, ele havia vencido no novo
tipo de jornalismo porque difundia a “idéia de que a sociedade deve
ser símbolo de educação e cultura” e combinou essa noção, muito
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conveniente às pessoas a quem dirigia seu trabalho, “às qualidades
da estirpe e a vontade de vencer sem publicidade” de que era
possuidor (TORMES, 1956 apud SANT’ANNA, 2014, p. 204).

Trompowsky por exercer outras atividades além do jornalismo, tinha uma
perspicácia para as roupas e para a decoração dos ambientes como revelavam suas
análises. As fotografias e matérias em revistas de fait-divers, como Mundial, Mundo
Uruguayo e O Cruzeiro, no Brasil, denotam que Raquel Aliseris estava em consonância
com a moda e apontam para sinais de distinção social, como figurino moderníssimo,
tecidos nobres, elegância e naturalidade para a pose.
5 ENLACE ALISERIS-BERNADÁ – LABAURE CASARAVILLA EM REVISTA
Dentre as revistas de fait-divers que publicaram matérias sobre o casamento
de Raquel Aliseris Bernadá com o advogado Luciano Labaure Casaravilla, destacamse Mundial, que circulou de 1940 a 1957 e Mundo Uruguayo que circulou de 1919 a
1967, sendo que esta última foi inspirada na Mundo Argentino, publicada pela Editorial
Haynes, de Buenos Aires, que circulava desde 1911. Mundo Uruguayo segundo análise
(BROQUETAS, 2015, s/p) “provocou uma virada em relação às revistas ilustradas
anteriores”, devido a dois aspectos:
foi uma atrativa proposta gráfica caracterizada pela utilização de
inúmeras imagens que, por vezes, até substituíam textos escritos e
adoptava uma linguagem jornalística de estilo simples e acessível a
um vasto público que inaugurou em grande medida um novo universo
de leitores.

Ambas as revistas dedicaram páginas ao casamento. Mundial, na edição de
15 de outubro de 1952, publicou uma matéria em duas páginas, com sete reproduções
fotográficas do casamento sob o título Enlace Aliseris-Bernadá – Labaure Casaravilla,
cuja cerimônia foi realizada no Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Pádua
dos Padres Capuchinhos, que integra a Paroquia de San Antônio e Santa Clara, na
cidade de Montevidéu, em 30 de setembro de 1952, às 19 horas e que reuniu “para
um núcleo de nossos elementos qualificados do grande mundo, onde o nobre casal
goza de grande simpatia e prestígio”. (s/p).
Os noivos eram a artista Raquel Aliseris Bernadá e o advogado Luciano
Labaure Casaravilla, ela filha de Elena Cándida Bernadá Durán de Aliseris e de Carlos
Washington Aliseris, ele filho da viúva Maria Aurelia Casaravilla Sienra de Labaure.
Segundo análise de Camila Borges da Silva (2019, p. 329):
As roupas utilizadas em determinadas cerimônias podem ser
perpassadas tanto pela tradição, quanto pela moda. Pensemos no
casamento, por exemplo. No que se refere ao vestuário, ele incorpora
uma tradição – o vestido de noiva – mas, ao mesmo tempo, ele é
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perpassado pelo campo da moda, já que grandes costureiros não
deixam de apresentar suas propostas para vestidos de casamento
em seus desfiles e marcas de sucesso são criadas em função dos
mesmos (...). Contudo, o símbolo buquê permanece e é parte da
tradição. O vestido de casamento é também incorporado a uma
memória individual, sendo escolhido de acordo com os “gostos” da
noiva, mas, por outro lado, como vimos, esses “gostos” dialogam
com um conjunto mais amplo de pertencimentos nos quais a noiva
está inserida, atentando para normas coletivas mais amplas.

No casamento de Raquel e Luciano, tanto os anfitriões como os
convidados se apresentaram vestidos elegantemente, com requintes de luxo, com
tecidos nobres e acessórios das melhores lojas e joalherias da capital uruguaia.
Pela descrição da revista Mundial, a noiva estava impecável toda de branco, de véu
e grinalda com vestido de cetim e com um corte moderno, bouquet muito original e
sapato forrado com o mesmo tecido do vestido.
A noiva gentil realçou sua beleza rara, nesta ocasião, com um vestido
elegante feito de cetim com reflexos perolados cujo corte harmonioso
envolveu sua esplêndida silhueta com linhas suaves. O toucado
consistia em um antigo diadema de vermeil esculpido com flores
naturais de laranjeira e uma capa larga de tule ilusório. O buquê era
muito original com flores de laranjeira, azaleias e violetas dos Alpes.

As mães da noiva e do noivo, Dona Elena e Dona Maria Aurelia, chamaram
à atenção por seus vestidos e acessórios. Dona Elena vestia
um modelo sóbrio e elegante feito em grou de seda natural verde
bronze com drapeados laterais na saia, um chapéu em vários tons
de crina predominantemente mel, um precioso broche antigo com
diamantes e um antigo frasco de prata italiana com pedras; A Sra.
De Labaure [Maria Aurelia Casaravilla Sienra de Labaure] usava
um terno de linha em crepe preto com corpete cruzado e peças
graciosamente arranjadas na saia, chapéu de crina de cavalo e tule
preto com guarnição cruzada combinando.

Das três fotografias do casamento, que pertencem a coleção Ignacio
Labaure, destacam-se a noiva com um vestido de zibeline branco, na matéria da revista
fala em cetim, com uma longa cauda acompanhando o véu de tule, roupa moderna e
que se diferenciava dos padrões da época, com um bouquet de flores com azaléas,
violetas e flores de laranjeiras, com uma tiara na cabeça.
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Figura 6 Raquel Aliseris Bernadá

Fonte 5: Coleção Ignacio Labaure.
Figura 7 Brinde dos noivos com os pais da noiva

Fonte 6: Coleção Ignacio Labaure

Na foto seguinte, os noivos brindando com os pais da noiva: D. Elena
Bernadá Durán de Aliseris e Carlos Washington Aliseris. Na terceira, a noiva com
quatro primas do lado materno: Susana, Rosina e Beatriz Bernadá Muró e Graciela
Bernadá Castellanos.
Figura 8 Raquel Aliseris e suas primas.

Fonte 7: Coleção Ignacio Labaure.
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A matéria do Mundo Uruguayo descreveu os trajes das primas da noiva.
Dentre a comitiva familiar destacou-se o grupo de jovens formado
pelas Srtas. Beatriz Bernadá Muró com modelo de organza amarela
trabalhada em pregas, chapéu lilás com violetas; Susana Bernadá
Muró em organza cinza aço com saia plissada, chapéu com flores em
tom fúcsia; Graciela Bernadá Castellanos, em organza azul claro com
motivos inclinados, voado largo na borda da saia, chapéu miosotis
com fita de veludo fúcsia; Rosina Bernadá Muró, em organza azul
com saia plissada, chapéu de cluny branco com laço de fita de veludo
preto.

Nesse sentido, compreendemos a roupa e os acessórios dentro de um
processo de comunicação interpessoal, que comunica a partir da interação entre
os sujeitos, nas práticas sociais. Refletindo também sobre como a linguagem da
roupa contribui para o reconhecimento de determinados códigos e papéis sociais,
principalmente os assumidos por mulheres. (BAGGIO, 2015). Portanto, como bem
pontuou Diane Crane (2006), a roupa de moda funciona como estratégia para
declarar classes sociais e também identidades de gênero. Comunicando, inclusive,
transformações nos papéis sociais de homens e mulheres no tempo e espaço.
Nas fotos do casamento de Raquel e Luciano, procuramos entender os
discursos da aparência que estão presentes na inter-relação entre corpo e roupa,
lendo o corpo vestido como um texto. Como nossa fonte é a fotografia ou reproduções
fotográficas, principalmente, as analisamos como suporte visual programado para
registrar informações. Refletindo também de que maneira as fotografias utilizadas
para a pesquisa ilustraram os mais diversos impressos da época e como podem trazer
esclarecimentos que nos ajudam a compreender tanto Raquel Aliseris e sua trajetória,
como aspectos da sociedade em que estava inserida.
Gilda de Mello e Souza (2019, p. 145) ao abordar O mito da Borralheira,
chamou à atenção que a “festa é a vida de exceção”, por isso, “Ela é principalmente
aquele ponto de transição entre a vida real e o mundo da arte”, daí que:
Nada exprime tão bem o estado dos costumes [...] como papel que
a festa representa na vida dos homens e a maneira pela qual eles
a celebram. Nada esclarece melhor o sentido profundo da moda
que a função que ela desempenha neste momento agudo da vida
dos indivíduos e dos grupos, quando, ao se reforçarem os impulsos
antagônicos de sociabilidade e de hostilidade, se acentuam também
todos os elementos que a caracterizam.

Pelas imagens do casamento de Raquel e Luciano, em Montevidéu, existia
na década de 1950, uma sociedade tradicional que cultuava a beleza e a elegância. A
elegância segundo especialistas era para distinguir-se e não para exibir-se. A roupa era
confeccionada em tecidos nobres, de cetim, organza, organdí, tafetá, seda, zibeline,
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crepe, voile, musselina que parecem saídos dos romances de M. Delly ou da obra
de Marcel Proust À la Recherche du Temps Perdu, na personagem da Duquesa de
Guermantes.
Raquel seguia o modelo do que se esperava das mulheres de elite
da época, uma “natural elegância”, vestida de noiva ou para as festas em que era
convidada seguia a máxima divulgada em O Cruzeiro, quer por Alceu Penna, quer
por Elza Marzullo, de que “O vestir, para ser elegante, seguia, portanto, o mesmo
qualificativo que regia a maquiagem, o penteado, as atitudes – a simplicidade. O bom
gosto não resultava de um excesso de combinações, de acessórios e de extravagância”.
(SANT’ANNA, 2014, p. 164).
O que procuramos mostrar com essa comunicação está relacionado
também ao fenômeno social que é a moda. Segundo Gilda de Mello e Souza (2019, p.
47), “ao mesmo tempo em que traduz a necessidade do adorno, a moda corresponde
ao desejo de distinção social”. As imagens revelaram uma cerimônia de casamento
com pompa e circunstância, numa sociedade que valorizava notícias sociais e tinha
um comércio intenso movido pelo porto que era escala de navios de várias linhas
europeias e que propiciava a compra de mercadorias de luxo. Além do intercâmbio
nas duas margens do Rio da Prata.
A pergunta que não quer calar: quem ou qual casa comercial confeccionou
e comercializou o vestido de noiva de Raquel? Naquela ocasião, Raquel morava no Rio
de Janeiro, que era uma cidade com intensa vida social e possuía uma das melhores
casas de moda brasileira, que confeccionava vestidos de noiva do high society: a
lendária Maison Canadá-de-Luxe. Entretanto, segundo informação da prima-irmã de
Raquel, Graciela Castellanos Bernadá, em 30 de setembro de 2020:
O vestido de noiva foi feito em Montevidéu numa casa da Rua Ibicuy.
[atualmente, Rua Hector Gutierrez Ruíz] [...] Ela falou algo sobre Paris
na vitrine [...] Ela me disse que o vestido era lindo, que ela usava
uma tiara na cabeça. Que ela estava esplêndida, muito elegante e
parecia uma princesa.

As informações de Dona Graciela Castellanos Bernadá, moradora de
Montevidéu, de 87 anos, coincidem com as fotografias e a narrativa da imprensa. A
segunda interrogação: Qual seria a casa de moda da Calle Ibicuy em Montevidéu? Ao
que parece, a Casa de Moda era A. de Valiante, de Amadeo Valiante. Na propaganda
do estilista que está na Anales: Revista Mensual Ilustrada, dezembro de 1937, fala
em Alta Costura, vestidos de noiva, Robes e Manteaux, localizada na Calle Juan C.
Gomez, n. 1422, depois mudou-se para Calle Sarandí y Bacacay. A pesquisa ainda
não revelou a procedência do vestido: a casa de moda e o estilista.
Também, chamou à atenção a tiara ou diadema que Raquel usava na
cabeça, a notícia dissera que é uma peça antiga. A Tiara em vermeil (é uma técnica
francesa de executar a prata com banho de ouro 14 quilates) e cinzelado (é uma
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técnica italiana de moldar a prata) composta com flores de laranjeira naturais. Seria
comprada em joalheria ou desenhada por Aliseris ou pela noiva ou, era uma peça de
família e seria uma herança familiar?
Segundo Natalia Jinchuk (2020, s/p):
De 1935 a 1960 a moda “é mais atual e, portanto, mais interessante
para os olhos acostumados a ver design”. Os vestidos, extremamente
ricos em detalhes, já eram confeccionados por costureiros que na
época fizeram suas carreiras: Pérez, José, Amadeo Valiante e Walter
Suárez. Curiosidade: em 1935 havia uma costureira por quadra em
Montevidéu. Aqui não faltam o casaco de couro do peleteiro Metro
nem as roupas importadas das grandes casas como Soler, Introzzi,
London París, Caubarrère, La Ópera e Angenscheidt.

Com todos os sinais de distinção social apontados pela pesquisa, Raquel
Aliseris, como artista, tinha uma formação esmerada e um padrão cultural acima da
média para os padrões da década de 1950, escolheu seu traje nupcial em uma loja
da Calle Ibicuy, talvez num desfile de modas entre alguns modelos apresentados,
como “uma cinderela moderna, que cria seu visual com criatividade, e não mais com
a varinha [de condão] de uma fada” (ANCHIETA, 2019, p. 88)
Com todos esses requintes e detalhes divulgados pela imprensa, o
casamento de Raquel Aliseris repercutiu no Brasil, onde morou por seis anos e formou
um círculo de amizades. Conforme noticiou Gilberto Trompowsky, em O Jornal, na
edição de 30 de setembro de 1952, na página 7, sob o título “Em Montevidéo”, depois
de detalhar o casamento, se dirigiu à noiva como um modelo de pessoa:
Raquel Elena (Raquelita) que conosco tem convivido bastante,
tornando-se muito querida e admirada pelos seus dotes de grande
finura e bondade, a par de ser uma pintora de sensibilidade que se
impõe, bem merece todas as felicidades cujos votos, sinceramente,
6
daqui lhe enviamos.
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RESUMO
O envelhecimento populacional é um fenômeno que atinge todos os países do mundo. A
geração baby boomer apresenta a maior parte de seus integrantes dentro da fase da vida
humana considerada idosa, que corresponde aos indivíduos com sessenta anos ou mais.
Esses consumidores, apesar de numerosos, ainda são esquecidos e subestimados pelo
mercado de moda, no qual enfrentam dificuldades para encontrar roupas que despertem
o interesse, sejam atrativas, confortáveis e se adéquem aos seus corpos. Um produto de
moda que demonstra bem tal dificuldade é o jeans, pois muitas empresas e designers de
moda acabam ignorando as mudanças biopsicossociais e as especificidades ergonômicas
desse público. A importância do jeans se dá em razão de seu valor simbólico e de mercado.
O presente artigo tem como objetivo avaliar o perfil do consumidor da geração baby
boomer quanto ao consumo de peças jeans. Trata-se de uma pesquisa survey, descritiva,
com delineamento transversal e abordagem quantitativa. Adotou-se a amostragem por
conveniência e não probabilística. Com base nos resultados obtidos, constatou-se que
ainda há falta de informação, interesse, oferta e até pouca ou nenhuma comunicação pelas
empresas de moda, especialmente do segmento jeanswear, direcionada aos baby boomers,
o que acarreta baixo consumo e menor número de peças jeans nos guarda-roupas dessa
geração. Esse grupo geracional apresenta especificidades que demandam a apreensão e
o desenvolvimento de peças orientadas para as suas necessidades biopsicossociais.
Palavras-chaves: comportamento do consumidor; baby boomers; jeans.
Abstract
Population aging is a phenomenon that affects all countries in the world. The baby boomer
generation has most of its members within the stage of human development considered
elderly, which corresponds to individuals aged sixty or older. These consumers, although
numerous, are still forgotten and underestimated by the fashion market, in which they face
difficulties to find clothes that pique their interest, are attractive, comfortable and fit their
bodies. A fashion product that demonstrates this difficulty well is denim jeans, as many
companies and fashion designers end up ignoring the biopsychosocial changes and the
ergonomic specificities of this audience. The importance of jeans is due to their symbolic
and market value. This article aims to evaluate the consumer profile of the baby boomer
generation regarding the consumption of denim pieces. This is a descriptive survey, with a
cross-sectional design and quantitative approach. It was adopted a sampling established
by convenience and non-probabilistic criteria. Based on the results obtained, it was found
that there is still a lack of information, interest, offers and even little or no communication
by fashion companies, especially in the jeanswear segment, targeted to baby boomers,
which leads to low consumption and a lower number of denim pieces in the wardrobes of
this generation. This generational group has specificities that demand the apprehension
and development of pieces oriented to their biopsychosocial needs.
Keywords: consumer behavior; baby boomers; jeans.
Resumen
El envejecimiento de la población es un fenómeno que afecta a todos los países del mundo.
La generación denominada baby boomers tiene a la mayoría de sus integrantes dentro de
la etapa del desarrollo humano considerados ancianos, que corresponde a individuos de
sesenta años o más. Estos consumidores, aunque numerosos, siguen siendo ignorados y
subestimados por el mercado de la moda, en el que se enfrentan a dificultades para encontrar
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prendas que despierten su interés, sean atractivas, cómodas y se ajusten a sus cuerpos.
Un producto de moda que demuestra bien esta dificultad es la pieza de jeans, ya que
muchas empresas y diseñadores de moda acaban ignorando los cambios biopsicosociales
y las especificidades ergonómicas de este público. La importancia de los jeans se debe
a su valor simbólico y de mercado. Este artículo tiene como objetivo evaluar el perfil del
consumidor de la generación baby boom con respecto al consumo de piezas de jeans. Se
trata de una encuesta descriptiva, con un diseño transversal y enfoque cuantitativo. Se
adoptó un muestreo establecido por conveniencia y criterios no probabilísticos. Con base
en los resultados obtenidos, se constató que aún existe falta de información, interés, ofertas
e incluso poca o ninguna comunicación por parte de las empresas de moda, especialmente
en el segmento de jeanswear, dirigido a los baby boomers, lo que conlleva a un bajo
consumo y cantidad de piezas de jeans en los guardarropas de esta generación. Este grupo
generacional tiene especificidades que demandan la aprehensión y desarrollo de piezas
orientadas a sus necesidades biopsicosociales.
Palabras clave: comportamiento del consumidor; baby boomers; jeans.
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1 INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é um fenômeno que atinge todos os países
do mundo, incluindo o Brasil. O relatório “Envelhecimento Mundial da População”, da
Organização das Nações Unidas (2019), apontou que pessoas com 65 anos e acima
representavam, no ano de 1990, uma parcela de 6% da população, passando em 2019
para 9%, e a previsão é de que haja um aumento, em 2050, para 16%, isto é, neste ano
específico, uma em cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos.
A geração denominada baby boomers, composta por pessoas nascidas entre
3
os anos de 1946 e 1964 , apresenta, na atualidade, a maior parte de seus integrantes dentro
da fase da vida humana considerada idosa, que, segundo o IBGE (2019), corresponde
justamente aos indivíduos com idade de sessenta anos ou mais.Embora não exista
unanimidade sobre as datas que compreendem os distintos grupos geracionais, a maior
parte dos estudos parece concordar com o período atribuído na presente pesquisa. O
sentido de geração aqui abordado refere-se ao agrupamento de indivíduos que convivem
em determinada época, partilham certas vivências e experiências e possuem idades
aproximadas (MOTTA, 2010).
Os consumidores baby boomers, apesar de numerosos, ainda são esquecidos
e subestimados pelo mercado, inclusive o de moda, no qual enfrentam uma série de
dificuldades para encontrar roupas que despertem o interesse, sejam atrativas, confortáveis
e se adéquem aos seus corpos (NAM et al., 2007; VIANNA; QUARESMA, 2015; NEVES;
PASCHOARELLI, 2016; RAHMAN; YU, 2018) .
Um produto de moda que demonstra bem tal dificuldade é o jeans, pois, embora
seja considerado o item mais popular de vestimenta em vários países do mundo, conforme
Miller e Woodward (2007), muitas empresas e designers do segmento jeanswear acabam
ignorando as necessidades e anseios dos baby boomers, já que é preciso “compreender
de maneira empática aspectos sobre seu universo”, como as mudanças biopsicossociais
que ocorrem nesses indivíduos (NEVES, 2020, p. 86).
A importância do jeans se dá em razão de sua aceitação social, considerado
um estilo praticamente universal no vestir, assim como pelo seu valor mercadológico, já
que o Brasil é um dos mais importantes consumidores e produtores de tecido denim, tecido
este com o qual são feitas as peças jeans, além da principal matéria-prima utilizada para
a sua confecção, o algodão (ABIT, 2021).
Com o intuito de promover uma discussão acerca dessa relevância social e
econômica, que envolve não só o grupo geracional apontado, mas também o segmento
jeanswear, o presente artigo tem como objetivo avaliar o perfil do consumidor da geração
baby boomer quanto ao consumo de peças jeans.

3 Pesquisas como a de Lipschultz, Hilt e Reilly (2007), Borcherding e Bubonia (2015), Moody (2017) e Rahman e Yu (2018) utilizam essa
delimitação de datas para descrever a geração “baby boomer”.
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2 A GERAÇÃO BABY BOOMER
Os baby boomers surgiram no pós-guerra e essa denominação é oriunda da
expressão “baby boom”, período em que houve uma explosão demográfica nos Estados
Unidos, por conta da volta dos militares às suas casas, ao término da Segunda Guerra
Mundial, e a retomada da economia, sendo aqueles bebês vistos até mesmo como uma “cura
da recessão” e como os novos consumidores em um futuro próximo (SILVA; GONÇALVES,
2018; BARBOSA, 2020).
Por esse motivo, tal geração se deparou com um avanço econômico e um
crescimento na cultura de consumo, diferentemente de seus pais e avós, e suas principais
características incluíam o otimismo, a independência, a confiança e o sentimento de que
poderiam modificar o mundo em que viviam (KUPPERSCHMIDT, 2000; LIPSCHULTZ; HILT;
REILLY, 2007; PARRY; URWIN, 2011).
4
De acordo com Kupperschmidt (2000), os “baby boomers da primeira onda” , por
exemplo, eram mais idealistas e se organizaram em torno de muitas causas, reivindicando os
direitos civis dos afro-americanos e das mulheres. Eles vivenciaram certos acontecimentos,
como a Guerra do Vietnã, em que participaram de forma direta ou protestaram contrários
ao conflito, o que acabou provocando um impacto muito significativo para essa geração
(BARBOSA, 2020).
Certos momentos definidores podem ser exclusivos de uma nação ou
originários fora do país e, no contexto ocidental, toma-se quase sempre os Estados Unidos
como parâmetro. Mesmo que haja normalmente uma convergência e tendência mundiais,
é preciso observar que os diferentes países também passaram por diferentes experiências
e transformações políticas, históricas, culturais e tecnológicas (SCHEWE; MEREDITH,
2004; PARRY; URWIN, 2011).
De qualquer modo, todas essas pessoas participam do mesmo “espírito do
tempo” e partilham de representações culturais, como moda, música, filmes, entre outros, logo,
é possível identificar características semelhantes como crenças, valores e comportamentos
que afetam esse grupo geracional como um todo, diretamente ou indiretamente (PARRY;
URWIN, 2011).
Autores como Schewe e Meredith (2004) e Lirio et al. (2020) afirmam que, para
os baby boomers no Brasil, um “evento definidor” foi a ditadura militar, período de rigor e
opressão, que foi concomitante a um crescimento econômico e intensa industrialização, o
chamado “milagre econômico”. Além disso, vivenciaram também um ciclo de estagnação
no País, da mesma forma que acompanharam um maior número de mulheres com acesso
ao mercado de trabalho.
No campo cultural brasileiro, a Bossa Nova dividiu espaço com a “Jovem
Guarda”, movimento que combinava música, moda e comportamento, com jovens inspirados
pela banda The Beatles e pelo guitarrista Jimi Hendrix, em uma época de festivais
4 Alguns autores realizam estudos com coortes, utilizados com mais frequência na área de saúde, para agrupar indivíduos
com características em comum mais aproximadas. No marketing, essa coorte na segmentação das gerações inclui a seguinte
divisão para os baby boomers: a primeira onda seriam os indivíduos nascidos de 1946 a 1954; a segunda onda, nascidos de
1955 a 1964 (MOODY, 2017).
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televisionados. Outro movimento surgido na juventude da época, declarado na verdade como
um “antimovimento”, foi o Tropicalismo, composto por jovens baianos, que buscava ampliar
as perspectivas artísticas, comportamentais, sociais, sexuais e políticas (BORTOLAZZO,
2012; SILVA; GONÇALVES, 2018).
Com relação às roupas e à aparência, os baby boomers dividiram-se em
“tribos”, especialmente entre os anos 1960 e 70; as subculturas juvenis apresentavam formas
distintas de vestimenta e ideologias específicas em suas interações com o mundo, vez que
foram marcados por guerras, ditaduras e colapso dos valores morais. Isso transformou
a roupa em um veículo de comunicação através de frases contestadoras presentes nas
camisetas e broches utilizados, assim como o jeans, que começou como um símbolo de
5
“protesto” contra os códigos de vestimenta do chamado “establishment” , e tornou-se o item
mais representativo dessa geração (ALMEIDA, 2008; BORCHERDING; BUBONIA 2015).

3 O JEANS E O SEGMENTO JEANSWEAR
É possível identificar os anseios e os desejos de um grupo, em um dado
espaço e tempo, pela investigação do fenômeno da moda, que pode refletir algo maior que
o “simples” uso das roupas, mas englobando um contexto social, político e econômico por
meio da experiência estética (MIRANDA, 2017).
Um produto de moda que demonstra bem isso é o jeans, que ajudou a
contar inúmeros acontecimentos e momentos históricos, tornou-se símbolo de resistência,
atravessou gerações, influenciou comportamentos, é considerada a peça mais popular de
vestimenta em todo o mundo e continua a ser usado por pessoas de diferentes faixas etárias,
gêneros, culturas e classes sociais (CATOIRA, 2006; MILLER; WOODWARD, 2007).
Os primeiros modelos surgidos do jeans foram introduzidos no oeste dos
Estados Unidos, na época da corrida por ouro, na Califórnia, adotados pelos mineradores, já
que esse tipo de peça não revelava tanto a sujeira, era fácil para lavar e tinha durabilidade.
Levi Strauss, imigrante da Alemanha, foi quem observou essa necessidade, de um vestuário
resistente para o trabalho, e resolveu confeccionar calças com o tecido de lona que
inicialmente vendia para as barracas dos garimpeiros; surgia assim a calça jeans (CATOIRA,
2006; LEVI STRAUSS & CO., 2021).
O tecido denim é uma sarja de algodão, em construção diagonal, com fio cru na
transversal (trama) e, no sentido longitudinal (urdume), o fio é tinto, tingido por um corante
de pigmento azul chamado “índigo”, o que originou também certos termos e expressões
pelas quais as peças confeccionadas com esse tecido são popularmente conhecidas, como
“denim índigo blue”, a própria palavra “índigo” (peças de índigo), além das mais conhecidas,
como o nome do tecido mesmo, denim, ou apenas “jeans” (GORINI, 1999; CATOIRA, 2006).
De acordo com Crane (2006), a inserção do jeans como vestimenta para
momentos casuais e de lazer aconteceu no período pós-guerra, no momento em que a
5 Termo em inglês utilizado para “designar grupos e indivíduos que ocupam posições de prestígio e poder. Um establishment é
um grupo que se autopercebe e que é reconhecido como uma “boa sociedade”, mais poderosa e melhor, uma identidade social
construída a partir de uma combinação singular de tradição, autoridade e influência: os established fundam o seu poder no fato
de serem um modelo moral para os outros” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 7).
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roupa passou a ser mais vinculada à faixa etária do que à classe social. Os jovens da
época, os baby boomers, contrários à Guerra do Vietnã, difundiram o jeans como uma
vestimenta associada ao sentimento anti-guerra, uma identidade visual sinônimo de rebeldia
e contestação (CATOIRA, 2006; BORCHERDING; BUBONIA 2015).
O público das cidades acaba convencido de que jeans é antimoda e
rompe os padrões da época, estando atuante, inclusive mais tarde,
nos atos de igualdade sexual. A cultura americana assume essa
roupa adolescente como um símbolo da juventude, espalhando essa
moda lentamente para todo o mundo ocidental (CATOIRA, 2006, p.
86).

Segundo Borcherding e Bubonia (2015), ao final do século XX, seu caráter
subversivo foi se perdendo, mas o jeans se consolidou como um item básico dos guardaroupas, vestindo praticamente todos os grupos geracionais. Isso ocorreu também pelo
fato de ser “(...) uma roupa que suja pouco, que pode ser usada nas circunstâncias mais
variadas, que não exige uso constante de ferro nem limpeza meticulosa, que suporta o
desgaste, o desbotado, o rasgado” (LIPOVETSKY, 2009, p. 173).
No Brasil, os anos de 1980 ficaram conhecidos como os “anos azuis” pela
presença maciça de peças jeans em editoriais de veículos de comunicação, nas vitrines
de lojas e nas ruas, vestindo a maioria das pessoas do país, período este também que
correspondeu à chamada “democratização da moda” e seu consequente consumo pelas
massas urbanas (PRADO; BRAGA, 2011).
A importância do jeans se dá em razão de seu valor simbólico, assim como
pelos seus números e valor de mercado; é encontrado em diversas faixas de preço, estilos
e marcas variadas. Quando se fala no segmento jeanswear, o Brasil é um parâmetro
norteador, pois é o quarto maior produtor do mundo e ocupa essa mesma posição quanto
ao consumo de denim (GORINI, 1999; CATOIRA, 2006; ABIT, 2021).
Além disso, a cadeia produtiva têxtil e de confecção no Brasil é tida como a
maior do Ocidente e é considerada completa, pois vai desde a produção do algodão, matériaprima principal para a fabricação do tecido denim e consequente elaboração das peças
jeans, até a comercialização desse produto no varejo para o consumidor final (GORINI,
1999; ABIT, 2021).
4 ASPECTOS ERGONÔMICOS NAS PEÇAS JEANS
Apesar de sua expansão para outras faixas etárias, do desenvolvimento do
mercado consumidor interno e até mesmo do avanço do setor têxtil e de confecção brasileiro,
a associação à juventude permanece, bastante influenciada pela criação de imagens da
moda usadas na publicidade, o que acaba fazendo com que muitas inovações no vestuário
sejam basicamente de caráter estético, sem levar em consideração as transformações
corporais e as especificidades ergonômicas que uma peça jeans deve proporcionar aos
usuários, em especial às pessoas idosas (THEISEN; MOURA; FOLLE, 2015; VIANNA;
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QUARESMA, 2015).
A roupa, além de exercer o papel de adornar, cobrir e proteger o corpo, deve
proporcionar conforto, segurança e bem-estar aos usuários, pois atua como uma segunda
pele. Nesse sentido, a ergonomia, que tem como objetivo adequar processos e produtos
aos anseios, capacidade e limites humanos, também deve ser introduzida em projetos de
produtos de moda e vestuário, levando em conta, além dessas limitações, capacidades e
necessidades, “as especificações dos materiais utilizados e a distinção entre concepção de
projeto de produto de vestuário e a produção de produtos de vestuário” (MARTINS, 2019,
p. 60; IIDA, 2005).
Várias são as mudanças que ocorrem no corpo à medida que se envelhece,
como é o caso da expansão da circunferência abdominal, do encurtamento da coluna
vertebral, da diminuição da altura pela perda de tecido cartilaginoso, da redução no
volume dos seios nas mulheres, entre outras alterações, logo, as roupas produzidas para
pessoas mais jovens irão vestir e se ajustar de forma diferente em um corpo envelhecido
(GOLDSBERRY; SHIM; REICH, 1996; TWIGG, 2015).
Do ponto de vista industrial, o ideal seria fabricar um único tipo de
produto padronizado, pois isso reduziria os custos. Contudo, do
ponto de visto do usuário/consumidor, isso nem sempre proporciona
conforto e segurança. Essa adaptação ao usuário torna-se crítico
no caso de produtos de uso individual, como vestuários, calçados e
equipamentos de proteção individual (IIDA, 2005, p. 137).

Considerando a morfologia do corpo do usuário pertencente à geração baby
boomer, a modelagem da peça jeans, como a de uma calça, por exemplo, deve ser pensada
de modo a não apertar a região abdominal, por conta da tendência ao aumento na medida
dessa área do corpo, atentando para a escolha do tecido, a lavagem da peça e os tipos de
aviamentos que se pretende utilizar.
A modelagem é fundamental porque “atende às necessidades de conforto,
durabilidade e funcionalidade do produto”, já que se trata de uma atividade que replica
para o tecido as medidas do corpo humano, conferindo forma e estrutura para o projeto
de vestuário proposto pelo designer de moda, no qual os moldes são feitos com base em
levantamentos antropométricos, isto é, nas dimensões e proporções corporais do público
a que se destina (MENEZES; SPAINE, 2010, p. 83; VIANNA; QUARESMA, 2017).
Afora essa observação de medidas, é preciso uma interpretação do modelo da
peça, pois o tecido denim tradicionalmente é produzido com algodão, mas também pode
6
incorporar várias outras fibras, como o elastano e o poliéster , e, por esse motivo, a construção
dos moldes sofre adaptações, necessitando de folgas e encolhimentos, dependendo do
tipo de tecido escolhido e da lavagem que será executada (MENEZES; SPAINE, 2010;
ALMEIDA, 2013).
6 Elastano é uma fibra sintética que confere “elasticidade aos tecidos convencionais (de malha ou plano), o que permite
confeccionar peças de vestuário que aderem ao corpo, acompanhando-lhe as formas sem tolher os movimentos”; o poliéster,
também sintética, é uma fibra de baixo custo que “apresenta elevada resistência à umidade e aos agentes químicos (...) e
possui grande resistência à tração” (ROMERO et al., 1995, p. 58).
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As peças jeans passam por processos de beneficiamento e acabamento, que
7

podem comprometer o resultado final, quanto ao caimento, à vestibilidade e ao conforto.
Conforme Gorini (1999), as lavagens contribuem principalmente no visual e no conforto,
tanto para inseri-las na conjuntura das tendências de moda, como também promovendo
uma sensação de bem‐estar ao usuário. Durante certo período, as peças jeans eram
enrijecidas, pois o denim bruto vem engomado, e comercializadas dessa forma no varejo.
Com o advento das lavanderias industriais, na década de 1980, processos para tornar
essas peças mais macias, confortáveis e com melhor toque foram desenvolvidos (LIMA;
MENDES, 2012; ALMEIDA, 2013).
Outro item que pode afetar a interação do usuário com a peça jeans é o
aviamento, elemento ou material usado para o acabamento ou ornamentação das roupas,
pois, ainda que seja apenas um elemento decorativo, tal como um pedaço de renda, deve-se
avaliar o tipo de material e sua composição, o local e a posição que será colocada na peça
e até mesmo a sua real necessidade de inserção, já que os aviamentos podem dificultar o
fechamento ou abertura de uma peça, interferir no seu caimento ou até mesmo machucar
alguma parte do corpo, especialmente nos indivíduos idosos (MARTELI et al., 2020).
Por isso, as empresas e os designers de moda devem contemplar todas
as transformações corporais pelas quais os baby boomers passam e considerar suas
dificuldades e necessidades específicas, sejam elas físicas, fisiológicas, e sem descuidar
das psicológicas e emocionais, para que “o design atue como agente disruptivo capaz de
gerar melhorias à vida dos usuários idosos (NEVES, 2020, p. 86).

5 OS BOOMERS E O MERCADO DE MODA
Com a mudança do cenário brasileiro e mundial, isto é, a transformação
do perfil demográfico da população, e o aumento significativo de pessoas com 60 anos
ou mais, percebe-se a falta de preparo do mercado de moda acerca desse processo de
envelhecimento em curso e das demandas dessa geração.
Pelo fato de que foram “responsáveis” pelo crescimento econômico e pela
sensação de prosperidade no período pós-guerra, levando à expansão dos negócios e da
indústria, sempre houve grande influência desse grupo geracional, tanto que determinadas
categorias de vestuário foram ampliadas no passado para que o estilo de vida deles pudesse
ser atendido, como é o caso do surgimento de lojas específicas de roupas esportivas
femininas e juniores (BORCHERDING; BUBONIA 2015).
O que ocorre atualmente é a lentidão e até mesmo o esquecimento por
parte do mercado de moda em atender as necessidades e os desejos dos baby boomers,
quando buscam roupas que possam expressar os seus estilos, sejam atrativas, funcionais,
confortáveis e também apropriadas para os seus corpos (ibidem; HOLMLUND; HAGMAN;
7 O beneficiamento visa melhorar o aspecto visual e o toque do material têxtil, “composto pelos processos de alvejamento,
purga e desengomagem, conhecidos como preparação, tingimento ou estamparia, acabamento e, em alguns casos, processos
especiais” (LOBO; LIMEIRA; MARQUES, 2014, p. 99).
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POLSA, 2011; VIANNA; QUARESMA, 2015; NEVES; PASCHOARELLI, 2016; RAHMAN;
YU, 2018).
Para Szmigin e Carrigan (2001, p. 23), quando se fala em idade, esta não
parece ser “uma palavra sexy em termos de marketing”, pois o culto à juventude ainda é
uma concepção muito presente no mercado e, por isso, as empresas preferem não ver seus
produtos relacionados a algo que não considerem atraente, como ao declínio das funções
físicas e transformações corporais advindas da velhice. Neves (2020, p. 85) confirma esse
pensamento quando fala:
Na perspectiva da moda como vestuário, observa-se que pouco
se sabe sobre a relação que os idosos mantem com ela. É fato
que os veículos que lançam tendências e estilos de roupa focam
predominantemente nos mais jovens, sendo estes considerados a
parcela da população que mais consome e promove novos produtos,
o que ilustra o viés substancialmente comercial das empresas. Além
disso, os corpos mais jovens são avaliados como mais fáceis de
serem encaixados aos padrões estéticos e de beleza da sociedade.

A importância dos jovens para o marketing e para o mercado revelou-se na
década de 1960, justamente com a demandas da geração baby boomer, pois, anterior a
esse período, a indústria da moda ditava quais tecidos e estilos eram populares e deveriam
ser usados; a partir dos anos 60, as tendências emergiram “das ruas”, lideradas pelos
próprios boomers (SZMIGIN; CARRIGAN, 2001; BORCHERDING; BUBONIA 2015).
No entanto, estudos como o de Borcherding e Bubonia (2015) e o de Rahman
e Yu (2018) revelam que esse grupo fica agora frustrado nas experiências de compras de
vestuário, apesar de ser um público de grande potencial e estilo de vida ativo. Para além
dos elementos tangíveis e do aspecto concreto, faz-se necessário sinalar que o consumo
de moda também envolve “a busca pela individualidade e a necessidade de integração
social” (MIRANDA, 2017, p. 27).
Os baby boomers envelheceram e evoluíram, mas a indústria e o mercado
parecem não ter acompanhado. Existem muitas distorções e um preconceito etário
que contribui para a invisibilidade do grupo, motivo pelo qual muitas agências nunca
destinaram campanhas de marketing a esses consumidores, nem pesquisas direcionadas
especificamente aos idosos, de modo a extrair informações úteis sobre suas necessidades
e expectativas, para que sejam contempladas em produtos de moda, quanto aos aspectos
mais técnicos e como forma de inclusão social (ALMEIDA; BROEGA; MOURA, 2018; HSU,
2019; NEVES, 2020).
A indústria e o mercado precisam se adaptar, destinando pesquisas e buscando
informações para criar produtos e serviços específicos e, dessa forma, melhor atender seus
consumidores idosos. Continuar com esse desinteresse é negar a realidade social que já
se impõe, em que os indivíduos pertencentes ao grupo geracional analisado já apresentam
demandas crescentes e serão cada vez mais os principais consumidores das próximas
décadas.
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
A presente pesquisa é uma survey, descritiva, com delineamento transversal
e abordagem quantitativa.
Nos estudos com delineamento transversal, segundo Freitas et al. (2000), o
estado de uma ou muitas variáveis é investigado em um ponto definido no tempo, pois a
coleta de dados é realizada em um único momento. Desse modo, o instrumento da pesquisa,
um questionário online, ficou disponível no período de novembro a dezembro do ano de
2017, para que os participantes pudessem acessar e contribuir com suas respostas em
qualquer local, tempo e da maneira que fosse mais oportuna. Ademais, a elaboração e o
desenvolvimento desse instrumento ocorreram na internet, em um software denominado
“QuestionPro”.
Adotou-se a amostragem por conveniência e não probabilística, em formato
de “bola de neve virtual”. De acordo com Costa (2018), esse tipo de levantamento de
dados tem início com o envio de uma mensagem junto ao link de acesso ao questionário
online, através do e-mail ou de redes sociais, e o encaminhamento corresponde a uma
estratégia viral, pois solicita-se, desses receptores, novo compartilhamento com a sua rede
de contatos. Na presente pesquisa, foram utilizadas as redes sociais Facebook, Whatsapp
e Instagram, bem como o correio eletrônico para o envio da mensagem/link com o pedido
para participação na pesquisa.
Os critérios de inclusão definidos para os sujeitos pesquisados foram o de
que já tivessem comprado alguma peça jeans anteriormente e também que possuíssem
ao menos duas peças jeans no guarda-roupa. Assim, considerou-se “peças jeans” como
“calças, shorts, bermudas, saias, camisas, jaquetas, macacões longos e macacões curtos”,
esclarecimento feito aos respondentes no próprio questionário.
O presente artigo é resultado de parte da investigação realizada em
dissertação de mestrado, onde foram relacionadas duas gerações. Para este trabalho,
foram selecionados somente os indivíduos pertencentes à geração baby boomer. Nesse
sentido, o total da amostra válida, levando-se em conta os critérios de inclusão adotados,
foi de 143 respondentes baby boomers.
O instrumento de pesquisa foi formulado e dividido em três seções, mas são
de interesse para o presente trabalho apenas pontos relacionados na primeira e segunda
seções, que tratam sobre dados sociodemográficos dos participantes, a quantidade de
peças jeans que os baby boomers possuem, a frequência de compra desse tipo de peça
e questões referentes à participação prévia desse grupo geracional em pesquisas sobre
moda e sobre o segmento jeanswear.
7 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir dos resultados, pôde-se verificar que, do total de 143 respondentes
da geração analisada nesta pesquisa, a maior parte era do gênero feminino, 105 pessoas
(73,4%), e 38 eram do gênero masculino (26,6%). Isso vai ao encontro de estudos como o
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de Anić e Mihić (2015), que indicou as consumidoras mulheres como mais conscientes de
moda em relação aos homens, sendo essa “consciência de moda”, de acordo com Nam
et al. (2007), determinada como o grau de interesse e envolvimento em relação à moda,
roupas e aparência.
Nesse mesmo sentido, as descobertas de O’Cass (2000), sobre formas de
envolvimento do consumidor com roupas de moda, revelaram que as mulheres tem níveis
mais altos de envolvimento. Entretanto, é interessante notar também que essa mesma
pesquisa mostra que a idade tem efeito contrário, isto é, tal envolvimento diminui com a
idade, pois à medida que se vai envelhecendo, há uma queda no grau de envolvimento do
consumidor com roupas de moda.
Isso ocorre porque essas consumidoras, em geral, fazem compras utilitárias
por roupas mais “convenientes”, algo “moderno e com estilo para sua idade subjetiva, mas
não muito revelador”, em conformidade com pesquisa de Rahman e Yu (2018, p. 517). Nesta
pesquisa, as baby boomers da primeira onda preferiam um estilo mais clássico/tradicional,
enquanto que as da segunda onda, roupas mais casuais e, apesar de ambos os grupos
terem expressado o interesse em roupas dentro das tendências de moda, a prevalência era
por produtos “adequados à idade”, isto é, um equilíbrio entre o “parecer ‘jovens’, ‘estilosas’
e ‘atraentes’, mas não ‘bobas’, ‘muito jovens como uma adolescente’ ou ‘muito velhas como
a mãe’” (ibidem, p. 521).
No que se refere à frequência de compras de peças jeans, a maioria respondeu
que isso ocorria “eventualmente”, ou seja, que fazia uma compra ou mais entre 2 e 6 meses;
um total de 98 pessoas (68,5%) registrou essa opção. A menor constância nas compras,
por parte dos baby boomers, pode estar relacionada a questões como o design das peças
jeans, assim como a pouca oferta no mercado de peças destinadas a essa geração, que
possam atender suas especificidades biopsicossociais (físicas/biológicas, psicológicas e
sociais).
Para Rahman e Yu (2018), com relação à avaliação dos produtos ofertados pela
indústria da moda, os atributos das roupas mais citados pelas baby boomers participantes
da pesquisa foram o ajuste/caimento, o conforto e o estilo. Nesse sentido, alguns pontos
de atenção sobre o vestuário voltado para esse público foram, por exemplo, a relação da
cintura-quadril, estilos que revelassem menos o corpo, preferência por peças mais soltas,
tipo de corpo, facilidade da vestimenta, entre outros. Logo, a indústria não deve focar no
padrão social de “corpos esguios”, mas observar as transformações corporais vivenciadas
de fato no envelhecimento e interpreta-las da melhor maneira, para oferecer produtos que
possam atender às diversas necessidades biopsicossociais da geração baby boomer.
Com relação à facilidade da vestimenta, atividades como o vestir e o despir
requerem movimentações e uma dinâmica corporal que influenciam na modelagem voltada
para esse grupo geracional. De acordo com Menezes e Spaine (2010), a modelagem é
uma etapa fundamental para a materialização da ideia de um produto de moda e como
mediadora entre o corpo que se deseja vestir. Por isso, a roupa pode causar desconforto
ao usuário quando dimensionada de forma incorreta.
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Neves et al. (2015) explicam que a ação de vestir roupas na parte de baixo
do corpo utiliza bastante a movimentação dos quadris e as articulações dos joelhos e, por
conta das mudanças advindas no processo de envelhecimento, o equilíbrio e a mobilidade
acabam sendo prejudicados. Assim, a modelagem voltada para os baby boomers deve
considerar alternativas para facilitar essa ação, como o emprego de elásticos em calças
jeans, por exemplo, ou a utilização de tecidos com elastano.
Conforme resultados da pesquisa de Vianna e Quaresma (2019), feita com
idosas de 60 a 75 anos, foi confirmada não só a importância da modelagem, como a falta de
atenção para as transformações corporais ocorridas. Nessa perspectiva, as entrevistadas
relataram que preferiam, por exemplo, vestidos a calças compridas, pois aqueles eram mais
fáceis de comprar e vestir do que estas, já que acontecem mudanças desproporcionais nas
diferentes partes do corpo, o que exige uma modelagem específica e apropriada para as
mulheres idosas.
A pesquisa de Theisen, Moura e Folle (2015) sobre ergonomia, antropometria
e usabilidade na utilização da calça jeans feminina demonstrou justamente que a influência
da modelagem e o conforto da peça são fatores essenciais na decisão de compra. Apesar
da pesquisa ter sido feita com usuárias de outra faixa etária, muitas queixas se assemelham,
como a melhoria da vestibilidade e o desejo de uma modelagem adequada, que permita a
realização de movimentos, seja confortável e valorize a silhueta.
Tabela 1 – Perfil dos participantes, frequência de compra e quantidade de peças

Variáveis
Gênero

Renda familiar mensal

Frequência de compra de
peças jeans

Quantidade de peças jeans que
possui

N

Percentual

Feminino

105

73,4%

Masculino

38

26,6%

Até 1 Salário Mínimo

2

1,4%

De 1 a 2 S.M.

14

9,8%

De 2 a 4 S.M.

18

12,6%

De 4 a 6 S.M.

19

13,3%

De 6 a 8 S.M.

18

12,6%

Acima de 8 S.M.

72

50,3%

Constantemente

6

4,2%

Eventualmente

98

68,5%

Raramente

39

27,3%

2 a 4 peças

29

20,3%

5 a 7 peças

55

38,5%

8 a 10 peças

32

22,4%

11 peças e acima

27

18,9%

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Martins (2019) assinala que o produto de moda requer a percepção dos
contornos do corpo e das medidas antropométricas para que o processo construtivo do
vestuário seja efetivo, a fim de fornecer “embalagens vestíveis”, isto é, roupas que possam
resguardar a segurança, a saúde e promover o conforto dos usuários. O design surge
então com soluções viáveis e práticas para atender e incluir cada vez mais o grupo dos
idosos, que “ainda é marginalizado em termos de oferta de produtos que atendam às suas
especificidades de conforto ergonômico, sensorial ou mesmo psico-estético” (ALMEIDA;
BROEGA; MOURA, 2018, p. 157).
Segundo Menegucci e Santos Filho (2010), o desenvolvimento de produtos de
moda ergonômicos orientados a pessoas idosas é praticamente inexistente no mercado,
seja pela falta de conhecimento ou até mesmo do interesse acerca desse público por parte
das empresas e dos designers de moda. Essa falta de produtos específicos no mercado
também pode ser uma das justificativas para a baixa quantidade de peças jeans que esse
grupo geracional possui, pois 84 (58,8%) baby boomers afirmaram possuir até 7 peças,
enquanto que 59 (41,3%) boomers indicaram ter 8 ou mais peças jeans nos guarda-roupas.
No que diz respeito à renda familiar, observou-se que 90 respondentes (62,9%)
indicaram possuir renda com valor superior a 6 salários mínimos, e 53 pessoas (37,1%)
responderam ter uma renda de até 6 salários mínimos (considerou-se o valor do salário
mínimo vigente à época da pesquisa).
Embora a renda tenda a diminuir à medida que se vai envelhecendo, realidade
que se apresenta entre os idosos, pesquisas indicam que esses indivíduos ainda se
preocupam com a sua aparência física e fazem uso de produtos de beleza/cuidados pessoais
e roupas da moda. Os resultados da pesquisa de Joung e Miller (2006), feita com mulheres
de mais de 55 anos, apontam para a atenção e o cuidado que as indústrias da beleza e
da moda devem ter ao desenvolver produtos destinados a esse grupo de consumidores,
suprindo suas necessidades específicas, como é o caso de roupas dentro das tendências
de moda, mas que sejam apropriadas para os seus corpos.
Existe um espaço com grande potencial para os varejistas e as marcas que
foquem nesse público, pois o desejo de se ter roupas da moda é efetivo e fatores como
design, cor, qualidade, ajuste e conveniência de compra importam mais do que o preço
em si da peça, apesar deste ser um elemento importante. No entanto, é preciso considerar
as expectativas e exigências dos consumidores idosos, atentando para a comunicação
e o serviço direcionados a eles, de forma a potencializar também o processo de compra
(HOLMLUND; HAGMAN; POLSA, 2011).
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Tabela 2 – Participação em pesquisa relacionada à moda e ao segmento jeanswear

Variáveis

Já participou de pesquisa
relacionada à moda

Já participou de pesquisa
relacionada ao segmento
jeanswear

N

Percentual

Não

115

80,4%

Sim

28

19,6%

Não

138

96,5%

Sim

5

3,5%

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A respeito da participação prévia em alguma pesquisa relacionada à moda,
115 (80,4%) pessoas nunca participaram e somente 28 (19,6%) pessoas afirmaram já ter
participado de pesquisa nesse sentido; e sobre o número de indivíduos que fez parte de
pesquisa referente ao segmento jeanswear, os resultados indicaram que a maioria jamais
participou, um total de 138 respondentes (96,5%).
Para Clancy e Krieg (2002), boa parte das empresas não realiza uma pesquisa
com seus consumidores e muitos gestores acabam tomando decisões baseadas na
própria opinião ou na sua intuição. Segundo Gurgel (2006), a informação é uma vantagem
competitiva e um recurso estratégico valioso para que as empresas possam tomar decisões
em consonância com o perfil dos seus consumidores. Isso se dá especialmente em empresas
voltadas para a área de moda, por ser um campo em que as mudanças e a renovação
são constantes.Neves (2020) atesta que, para uma melhor compreensão do universo do
idoso, de maneira mais empática e de modo a identificar fatores que possam servir como
diretrizes para o desenvolvimento de produtos específicos, fazer uso de entrevistas ou até
mesmo da “simples” observação, faz com que o designer consiga identificar informações
essenciais sobre as necessidades e expectativas desse grupo.
Os usuários idosos possuem várias especificidades que carecem de atenção
e isso pode ser solucionado com, por exemplo, o levantamento/pesquisas do perfil
antropométrico, com base em estudos sobre as dimensões e proporções para o corpo
envelhecido, ou ainda projetos no meio acadêmico que possam já contemplar esses
indivíduos, de modo a ampliar o repertório dos alunos e discentes do Design de Moda, para
além dos padrões existentes na indústria e no mercado, demonstrando assim a importância
dessa inclusão na formação do profissional (VIANNA; QUARESMA, 2017; ALMEIDA;
BROEGA; MOURA, 2018).
Quando se trata de um grupo como o dos baby boomers, que passa por
transformações biopsicossociais, esse conhecimento e essas informações são essenciais
para o planejamento dos projetos e o desenvolvimento de melhores produtos, especialmente
do segmento jeanswear, englobando requisitos funcionais e estéticos, de modo a satisfazer
plenamente esse usuário/consumidor.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa buscou avaliar o perfil do consumidor da geração baby
boomer quanto ao consumo de peças jeans e constatou que ainda há falta de informação,
interesse, oferta e até pouca ou nenhuma comunicação por parte das empresas e da
indústria da moda direcionada ao grupo geracional analisado.
A falta de interesse e conhecimento pode ser pelo fato de que ainda exista um
preconceito etário com relação a esse público, que já não mais se enquadra nos padrões
de beleza vigentes na mídia e nos discursos publicitários, e também porque existem poucas
pesquisas direcionadas aos baby boomers, o que faz com que as empresas e os designers
de moda ignorem suas reais necessidades quando na elaboração e desenvolvimento de
projetos de vestuário, precisamente de peças jeans.
Por esse motivo, acredita-se que a baixa e a inadequada oferta desse tipo
de peças acarretem em um menor consumo e, por consequência, haja um menor número
de peças jeans nos guarda-roupas dessa geração, o que vai ao encontro do que indica a
literatura e os resultados obtidos nesta pesquisa.
Os baby boomers apresentam especificidades que demandam a apreensão
e o desenvolvimento de produtos ergonômicos, orientados para as suas transformações
biopsicossociais e, com o envelhecimento da população, as empresas precisam prestar
mais atenção a esse “novo” público consumidor, investindo na criação de peças que sejam
não apenas adequadas tecnicamente aos seus corpos, mas que possam suprir também
seus anseios psicológicos e sociais.
Em virtude da importância e da complexidade das questões tratadas, tanto
os baby boomers como o segmento jeanswear, sugere-se o aprofundamento deste e de
outros estudos dentro da mesma temática, a fim de que possam servir como subsídio para
estratégias mercadológicas nas áreas de design de moda e marketing.
Apesar das contribuições e da relevância do tema, houve algumas limitações na
presente pesquisa, como o tamanho da amostra válida, que totalizou 143 indivíduos, sendo
esta uma quantidade limitada de respondentes e, portanto, não podendo ser generalizado
para todo o grupo geracional que foi analisado.
Além disso, para alguns estudiosos, uma análise minuciosa, por faixa etária ou
subgrupos, é ainda mais interessante, pois os baby boomers são aqueles nascidos de 1946
a 1964 e, pela extensão, podem existir diferenças significativas dentro da mesma geração;
uma divisão em partes menores pode ajudar a explicar determinados comportamentos e
8
proporcionar melhores informações sobre esses indivíduos.

8 Revisado por Onnara Custódio Gomes Lattes: http://lattes.cnpq.br/8034602040404010; e-mail: onnara.custodio@unesp.br
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RESUMO
O artigo visa destacar as contribuições de um ilustrador importante para o cenário da
história do design e da ilustração no Brasil: o sergipano Cândido Aragonez de Faria.
Essas contribuições são apresentadas por vias de um resgate de sua biografia e trajetória
de atuação na composição de cartazes para o cinema francês. Faz uso de uma análise
documental e hermenêutica do percurso histórico do cartazista sergipano e problematiza
sua trajetória entre o desenho acadêmico e a arte comercial e a situação periférica de
Faria como nordestino, brasileiro e cartazista em um mercado parisiense para explicar sua
ausência na historiografia do design brasileiro. Finaliza enfatizando o papel inovador de
suas técnicas na produção de cartazes.
Palavras-chave: Cândido de Faria; Carta; História do design; Biografia.
Abstract
The article aims to highlight the contributions of an important illustrator to the scenario of the
history of design and illustration in Brazil: Cândido Aragonez de Faria of Sergipe (Brazil).
These contributions are presented by means of a rescue of his biography and performance
trajectory in the composition of posters for French cinema. It makes use of a documentary
and hermeneutic analysis of the historical trajectory of Sergipe’s posterist and questions
his trajectory between academic drawing and commercial art and the peripheral situation of
Faria as a Northeastern, Brazilian and posterist in a Parisian market to explain his absence
in the historiography of design Brazilian. He concludes by emphasizing the innovative role
of his techniques in the production of posters.
Keywords: Cândido de Faria; Poster; History of design; Biography.
Resumen
El artículo tiene como objetivo resaltar las contribuciones de un ilustrador importante al
escenario de la historia del diseño y la ilustración en Brasil: Cândido Aragonez de Faria del
distito de Sergip. Estas aportaciones se presentan mediante un rescate de su biografía y
trayectoria escénica en la composición de carteles para el cine francés. Hace uso de un
análisis documental y hermenéutico de la trayectoria histórica del cartelista de Sergipe
y problematiza su trayectoria entre el dibujo académico y el arte comercial y la situación
periférica de Faria como nororiental, brasileño y posterista en un mercado parisino para
explicar su ausencia en la historiografía del diseño brasileño. Concluye destacando el papel
innovador de sus técnicas en la producción de carteles.
Palabras llave: Cândido de Faria; Póster; Historia del diseño; Biografía.
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1 INTRODUÇÃO
Este artigo visa destacar as contribuições de um ilustrador importante para
o cenário da história do design e da ilustração no Brasil: o artista sergipano Cândido
Aragonez de Faria. Essa contribuição é apresentada por vias de um resgate de sua
biografia e trajetória de atuação no campo e enfatiza a relevância da produção deste
artista gráfico para a cultura visual da historiografia das artes gráficas no Brasil (século
XIX) e no mundo (século XX). Cândido de Faria fez carreira artística e, por conta de
sua intensa e ininterrupta atuação nas artes aplicadas, em um percurso que o leva de
Sergipe ao Rio de Janeiro (em 1858), do Rio para Buenos Aires (1870) e de lá para
Paris (em 1882), na “Bela Época”, já apresentava um rico portfólio de ilustrações, em
sua maioria, do gênero da caricatura (ARAÚJO, 2018).
Apesar de ter atuado com destaque e inovando com diversas técnicas
de impressão nos grandes centros urbanos do séc. XIX, como Rio, Buenos Aires
e Paris, o papel de Faria e sua contribuição para a história do Design no Brasil foi
4
negligenciada. Essa problemática talvez seja decorrente do desenho funcional de
Cândido de Faria, que não era classificado como arte, na época, é uma das questões
norteadoras deste trabalho. É certo que Faria aparece algumas vezes, na historiografia
da caricatura e na história da imprensa ilustrada, tanto como colaborador quanto
como ilustrador exclusivo de periódicos brasileiros, argentinos e, a partir do início
dos anos de 1882, de jornais franceses. Cardoso (2018, p. 15) explicita que o Faria
“[...] é um velho conhecido de quem estuda a história das artes gráficas no Brasil”,
mas mesmo que se tenha convicção de que existem evidências de que ele não é um
completo desconhecido, fato é que pouco se menciona sobre esse artista nas esferas
da História da Arte ou na História do Design. Cardoso (2018) já havia antevisto esta
dimensão periférica, em razão da realização da publicação de um amplo estudo de
levantamento sobre Farias (Cf. ARAÚJO, 2018), ao afirmar:
Numa época em que ninguém sonhava com questões como diálogos
pós-coloniais e trocas transculturais, o caso dos Affiches Faria já
era um exemplo da influência retroativa que um artista da periferia
podia exercer sobre as práticas culturais dos países centrais ao
capitalismo industrial. (CARDOSO, 2018, p. 17. Itálicos do autor.
Negritos nossos).

Referir-se ao Cândido de Faria como “artista da periferia” parece razoável
quando se tem ciência do quão inusitado é alguém que nasce no menor estado da
federação do Brasil e se torna o maior cartazista do cinema europeu no início do
5

século XX. Nossa hipótese é que a situação periférica de Faria o colocou neste
4 Chamamos de “Desenho Funcional” aquele produzido para fins comerciais ou técnicos, de sinalização ou de orientação,
típicos das artes gráficas, no qual o desenho é produzido com uma função diretiva que tangencia a de expressão artística. Para
uma ampliação do debate sobre as distinções entre desenho artístico, técnico e funcional, consultar Rauber (2019).
5 Faria nasceu em 1849 num vilarejo chamado Laranjeiras, no estado de Sergipe, Brasil. Era filho de José Cândido, médico
baiano, com Josefa Aragonez, uma moça de família espanhola. Para aprofundar detalhes de sua biografia, vide Araújo (2018).
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limbo de representação do cenário da história do design e da ilustração no Brasil. Do
mesmo modo, foi sua atuação no desenvolvimento de uma técnica também periférica
de produção de cartazes que o coloca hoje nesta mesma representação histórica,
conforme discutimos nos próximos tópicos.
Metodologicamente, a exploração da biografia de um indivíduo é importante
para compreender as dimensões enquanto ser social e singular e os reflexos que sua
trajetória tem sobre sua obra e a comunidade (Cf. DELORY-MOMBERGER, 2012).
O intuito é perceber os momentos de pluralidade discursiva das obras em relação
ao tempo. Na ausência dos indivíduos, alvo da investigação, e na impossibilidade de
realizar entrevistas que pudessem ser analisadas, nossa abordagem é documental.
Os documentos aqui ganham uma dimensão temporal de configuração. Seguindo uma
indicação de Penn (2010), tratamos os documentos como fonte iconográfica que têm
potencialidades biográficas de nos contar a história do autor em relação ao tempo em
que foi produzida. Esses documentos são imagens, e como tal, se estruturam com um
discurso estético que possui uma dimensão interpretativa da realidade (Cf. BRAGA
JR, 2015). Estas técnicas são bastante desenvolvidas na área de ciências sociais e
buscamos adaptá-las para compreender as dimensões do design de cartazes e da
ilustração. Seguimos, portanto, algumas indicações de Fuentes (2006) ao estabelecer
as referências sobre os códigos, sejam eles nacionais ou não, e seus vínculos com
questões sociais e estéticas em uma perspectiva histórica. No que se refere a análise,
fizemos uso de uma abordagem hermenêutica sobre algumas ilustrações, selecionadas
intencionalmente, com o objetivo de estabelecer uma relação de sentido com os
padrões estereotípicos que vinculam Faria à uma dimensão popular, que chamamos
“periférica”. Nesse momento, fazemos uso, portanto, de uma hermenêutica objetiva,
o que visa,
[...] dissecar o percurso entre o proposto e o real, realizar o exercício
metodológico e buscar no particular o desvendamento do universal,
realizar o confronto dialeticamente objetivado entre aquilo que algo
promete ser, aquilo que é almejado e parece ser, com aquilo que
é na realidade; está no confrontar entre a verdade e a inverdade,
entre as aspirações e suas reais possibilidades. (VILELA; NOACKNAPOLES, 2010, p. 310).

Apesar da hermenêutica objetiva ter sido feita, tradicionalmente, sobre
as produções textuais, deslocamos sua aplicação sobre imagens desenhadas (os
cartazes de Faria). Afinal, para os linguistas, a imagem também é um texto (Cf.
SANTAELLA, 2012).
Nosso corpus metodológico incluiu as peças (entre cartazes e ilustrações)
obtidas nos acervos digitais da Fundação Biblioteca Nacional do Brasil, na Biblioteca
Nacional da Argentina, na Biblioteca Nacional da França, e na coleção da Fondation
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Jérôme Seydoux-Pathé de Paris . Elas foram catalogadas por período e localidade,
possibilitando obter, assim, a compreensão sobre as características socioculturais
e de tecnologia que estavam evidenciadas nas ilustrações desse artista em uma
perspectiva cronológica.
Dessa forma, nos questionamos sobre quais os aspectos da produção
artística de Cândido de Faria possibilitaram que a produção dele se tornasse referência,
para a comunicação de massa, numa dada época e lugar? E como um artista, natural dos
arredores dos centros urbanos desenvolvidos, conseguiu ter seu talento reconhecido,
ainda que sua produção estivesse na contramão artística dos lugares por onde ele
passou? Para tanto, a apresentação do perfil biográfico de Faria é problematizada
pela dimensão periférica que ele ocupou, socialmente, artisticamente e esteticamente,
conforme apresentamos a seguir.
6

2 FARIA E SUA TRAJETÓRIA ENTRE O DESENHO ACADÊMICO E A ARTE
COMERCIAL
A formação artística de Faria deve ser um assunto obrigatório para
compreender as características da ilustração dele, que fez tanto sucesso para o cartaz
do cinema francês. O que se sabe é que ele ingressou na Academia Imperial de Belas
Artes (AIBA) no início da segunda metade do século XIX e, já em 1866, com apenas
17 anos, passou a fazer parte da imprensa ilustrada do Brasil, com seus primeiros
desenhos inseridos em um jornal chamado “A Pacotilha”. Inicialmente, o desenho
de Faria era dito como impreciso, no que tange ao realismo do objeto representado.
Todavia, rapidamente, a partir dos anos de 1872, já um jovem de 23 anos, com traço
mais aprimorado, passou a ser elogiado por críticos da época:
O traço é de uma firmeza sem vacilações, ao mesmo tempo vigoroso
e elegante, seja no recorte de cenas de interior, seja nos flagrantes
de rua. Suas damas retratam maravilhosamente a vida social do
segundo Império, com as suas pequenas comédias, as suas intrigas
de são e de alcova, as miúdas misérias da vida conjugal, sem
novidade desde a expulsão do Paraíso. [...] ao lado disso, há um
outro ponto em que a originalidade dêsse (sic) artista não pode ser
contestada, quando, em seus últimos trabalhos conhecidos, visa
aos políticos do momento, apanhando-os em situação da maior
comicidade e de um vigor de interpretação satírica em que nenhum
contemporâneo o ultrapassava, nem mesmo Agostini, de uma arte,
aliás, inteiramente diversa, pois suas caricaturas foram sempre mais
no sentido moderno da caracterização do que da deformação. (LIMA,
1963 apud DAMASCENO, 1962, p. 71-72).

Fica evidente que o retrato da vida cotidiana, ao enfatizar o interior e a rua
com flagras da vida real aparenta, em primeiro momento, que se trata de impressões

6 As imagens obtidas nos acervos digitais das bibliotecas nacionais – Brasil, Argentina e França –, são de uso gratuito e foram
referenciadas. As imagens da Fundação Pathé foram cedidas, via contrato, à essa pesquisa, em dezembro de 2017.
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visuais feitas de observação. Imediatos e rápidos. Entretanto, seu traço, apesar de
tomar como base a caricatura, tem uma “firmeza sem vacilações”, como se feito de
7
memória . Essa característica o colocará em um entre-lugar na representação visual
e se torna uma prática do aspecto da técnica do desenho que lhe representa. O
desenho de Faria, portanto, também era considerado moderno para a época, já que
era uma caricatura que se diferenciava das dos outros por não apresentar deformação
agressiva, apesar do teor de “comicidade” e “vigor de interpretação” de suas ilustrações
de caráter sociopolítico (fig. 1, fig. 2 e fig. 3).
Segundo Damasceno (1962), as ilustrações dos estrangeiros eram
configuradas por caricaturas com deformações ofensivas. Era comum, nesta época,
segunda metade do século XIX, que alguns jornais ilustrados, no Brasil, não pudessem
circular nas casas de famílias, para que não fossem vistos pelas damas. Faria
fazia diferente e propunha cenas da “vida social do segundo Império”, ilustradas
com realismo e humor menos ácido. No período, acontecimentos políticos e sociais
eram atacados de maneira clichê e com nocividade pela imprensa ilustrada, como
um “escárnio rude”. Faria, nesse contexto e por intermédio de seus desenhos, “[...]
ensinou-nos que o delicado mistério da crítica e a correção dos erros e imperfeições
dos homens são amigos da finura, e inimigos da grosseria.” (DAMASCENO, 1962, p.
73).
Essa característica, de uma caricatura mimética e não deformada, pode
ser resultado de uma prática do desenho acadêmico, durante sua trajetória de formação
na Academia Imperial de Belas Artes. A Academia, com a intenção de tornar a arte da
colônia à altura de uma produção da Corte portuguesa, formava artistas por intermédio
do método da cópia em modelos europeus (PEREIRA, 2008). Nesse contexto, o
ensino da cópia era um modo de aprender a observar o objeto retratado e representálo com propriedades reais. Essa prática, entretanto, comum entre os ilustradores
da época, não desabilitava o estilo pessoal de cada um deles. Faria aprimorou seu
desenho acadêmico, de proporções canônicas e caráter realista, com a função de
tornar acessíveis conteúdos de ordem política e social. No universo de produção no
qual Faria estava inserido, a caricatura dessa ordem foi um gênero de desenho que
teve “caráter”, porque os elementos representados eram frutos da “[...] observação
do caráter físico e moral.” (LIMA, 1963, p. 17).

7 Não pretendemos ampliar o debate sobre a questão da caricatura e seus vínculos com o satírico e o icônico. Um pouco
sobre o papel da caricatura e suas influências sociais pode ser aprofundado no trabalho de Braga Jr (2015), assim como,
perspectivas diferenciadas em torno do desenvolvimento de um traço caricatural ou acadêmico e seus respectivos vínculos
com o humor, podem encontrar reverberações frutíferas no trabalho de Umberto Eco (2007) sobre a “História da feiura” ou no
compêndio de Isabel Lustosa (2011) sobre as relações entre a Imprensa, o humor e a caricatura. Afinal, reconhecemos que
nem todo satírico tende a ser caricatural, haja vista que o irônico é satírico sem ser necessariamente caricatural.
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Figura 1: “Typos do Rio de Janeiro”. Ilustração 										 Figura 2: Ilustração para o periódico “A Vida Fluminense” (1872).
para o periódico “A Vida Fluminense” (1872).

Fonte: memoria.bn.br/pdf/709662/per709662_
Fonte: memoria.bn.br/pdf/709662/per709662_1872_																			
1872_00224.pdf. Acessado em: 4 de jul. de 2017.
00218.pdf. Acessado em: 4 de jul. de 2017.
Figura 3: “Typos do Rio de janeiro: o varredor de rua”. Ilustração para o periódico “A Vida Fluminense” (1872).

Fonte: memoria.bn.br/pdf/709662/per709662_1872_00223.pdf. Acessado em: 4 de jul. de 2017.

As ilustrações de Faria seriam o primeiro elemento que o consagraria um
dos cartazistas do cinema francês mais requisitados no início do século XX. Pronto
para produzir uma comunicação configurada de maneira amistosa que estimulasse
o consumo, ele se torna protagonista de um momento em que o cartaz publicitário
tem a função de seduzir públicos e promover a venda de produtos e serviços, mas
também tem o propósito de registrar aspectos socioculturais de seu tempo. O cartaz
“[...] transgredia as formas de arte mais estabelecidas e assim chamava a atenção
para a sua função como uma indicação de mobilidade social” (VERHAGEN, 2004, p.
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151). É neste ponto em que se pode entender o quão astuto esse “artista da periferia”
foi em perceber que sua arte era necessária para um momento em que as artes, as
ciências e as tecnologias avançavam sem freios. Sobre o exposto, Gaudêncio Jr
(2015) explicita que:
[...] Cândido de Faria ocupou uma espécie de interstício para a
história do design gráfico e, mais particularmente, do cartaz francês.
[...] Faria, e tantos outros artistas gráficos com trabalho identificado
com a diversidade de estilos, não se enquadraram tão facilmente
na genealogia modernista, que fundaria uma parte significativa o
discurso legitimador do que viria a ser entendido por design, a partir
das primeiras décadas do século XX. Estudar a obra de Faria é uma
8
oportunidade ímpar para romper com certo encadeamento histórico ,
em que o que o bastão da modernidade é passado de mão em
mão entre aqueles a quem se legou a alcunha de grandes mestres.
(GAUDÊNCIO JR, 2015, p. 333).

Faria não parecia preocupar-se em definir um estilo artístico próprio, mas
em plena modernidade, conseguiu consagrar seu estilo acadêmico para a produção
9
de cartazes. Ele também se manteve atento ao processo de reprodutibilidade da
época: a litografia. Esse modo de impressão, diferentemente das outras técnicas
conhecidas até o momento, proporcionava mais fidelidade do desenho configurado
com a imagem impressa. Faria teve, assim, condições de publicar seus desenhos
com qualidade técnica de reprodução, possibilitando evidenciar, na página impressa,
seu estilo de traço e composições tipográficas. Em Paris, ele abre o Atelier Faria,
que ficava situado na região de Montmartre, entre cafés e artistas interessados em
estudar os grandes mestres e debater sobre os aspectos que definiam a Arte.
Em 1881, um ano antes de sua chegada em Paris, uma nova legislação
francesa, relativa à liberdade de imprensa, permitia a fixação de cartazes por toda
parte do espaço urbano. Essa legislação inflamou a produção de cartazes na capital
francesa e os estabelecimentos comerciais passaram a ser decorados com as artes
publicitárias. A partir de 1902, tornar-se-ia o principal artista de cartaz do cinema
francês, chegando a produzir até 9.000 num período de três meses para a Produtora
de Filmes Pathé, a maior produtora mundial nessa época. O formato do cartaz de
cinema que ele estabeleceu tinha a dimensão de 120 x 160 cm, que é, até hoje,
utilizada pelas grandes produtoras de cinema no mundo (ARAUJO, 2018).
8 Somos cientes que a posição de Gaudêncio Jr pode levantar críticas sobre o processo histórico pelo qual os acontecimentos
terminam sendo vistos como lineares e absolutos em si. Em nossa perspectiva, Gaudêncio Jr possibilita uma crítica a esse
patamar, ao perceber que essa linearidade que se pressupõe em reta direção, não se efetiva na prática. Isso vale tanto para
a produção artística intercorrente e fora de época, quanto para personalidades que se destacam ao representar expressões
historicamente posicionadas em momentos diferentes, como é o caso de Faria.
9 É possível supor que diversos fatores e contextos sociais emolduraram essa situação. A não aderência de Fatia às
vanguardas artísticas da época poderia arriscar sua posição de imigrante em estabelecimento. Um estrangeiro periférico
necessitado de trabalho não poderia chamar tanta atenção desnecessária que viesse a comprometer contratos de atuação.
E nesses mercados com muitas inovações, sempre há espaço para aqueles que oferecem o tradicional. Essa posição “de
continuidade” pode ser percebida também durante sua atuação como desenhista substituto de Ângelo Agostini; obviamente,
essa posição conservadora não diminuiria suas contribuições ao segmento.
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Profissional também atento aos avanços tecnológicos, as cenas dos
filmes desenhadas por ele nos cartazes aconteciam mediante a observação de uma
fotografia disponibilizada pela Pathé (fig. 5). Com o negativo, ele reproduz com
fidelidade indumentárias e gestos dos atores, objetos e cenário. Não era uma cópia
por completo. Havia pequenas variações das posições dos personagens. E apesar de
os filmes na época serem em preto e branco, os cartazes eram coloridos (fig. 4). Faria
se cercou de técnicas que propunham o uso das cores como elemento da intensidade
da vida real. O repertório do espectador já era alimentado pela ilustração colorida do
cartaz antes da visualidade monocromática do filme.
Figura 4: Cartaz para o filme “Les Victimes de l’Aalcoolisme”, de 1902.

Fonte: Coleção Fundação Jérôme Seydoux-Pathé © 1902 – Irmãos Pathé. Litografia 120 x 160 cm.
Figura 5: Fotografia do filme “LesVictimes de l’Aalcoolisme”.

Fonte: Coleção Fundação Jérôme Seydoux-Pathé © 1902 – Irmãos Pathé.
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Figura 6: Cartaz publicitário da Pathé, ilustração de Cândido Aragonez de Faria.

Fonte: Coleção Fundação Jérôme Seydoux-Pathé © 1906 – Irmãos Pathé. Litografia: 160 x 240 cm.

Figura 7: Cartaz para o filme “A caça à peruca”.

Fonte: Coleção Fundação Jérôme Seydoux-Pathé © 1906 – Irmãos Pathé. Litografia: 120 x 160 cm.
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Outra questão é que Faria, ao ilustrar para a indústria de entretenimento,
estava lidando com a efemeridade natural de um cartaz publicitário. Ou seja, a compreensão
imediatista, proposta pela representação que usa estereótipos, é necessária para relacionarse com as convulsões socioculturais do presente. Um exemplo é um dos cartazes publicitários
da Pathé (fig. 6), que anuncia a exibição de seis filmes com a figura do palhaço, uma figura
que estava representando o momento inicial do cinema, um tipo de espetáculo que se
misturava com outras formas culturais.
É notório que os cartazes de cinema ilustrados por Faria foram sendo
configurados em conformidade com as mudanças técnicas do cinema e a ênfase dada ao tipo
de espetáculo. Algumas características simbólicas do cartaz de cinema se desenvolveram
a partir da própria narrativa cinematográfica: tipo de enquadramento e iluminação da cena,
determinadas disposições dos atores, ordenação dos personagens, entre outros aspectos.
Entretanto, a partir do conhecimento técnico adquirido em sua formação na AIBA, Faria
conseguia diferenciar-se do modo de representar de outros cartazistas do período. No cartaz
da figura 7, usando uma perspectiva aérea, o gênero de humor “afetado” é retratado por
Faria. Uma configuração inusitada para o cartaz publicitário da época, mas que o desenho
acadêmico dava conta sem problemas (perspectiva aérea). Além disso, o título inserido
em caixa destacada foi outra inovação de Faria com a finalidade de facilitar a impressão
de títulos em outras línguas, para a exibição do filme em mercado estrangeiro.
É no final do século XIX e início do século XX, que os artistas europeus,
diante de tantas transformações na vida humana, passaram a questionar antigos valores
e se envolveram com o movimento moderno da Arte. Na Arte Moderna, a tradicional visão
objetiva do mundo perdeu o sentido fazendo os artistas buscarem configurar um estilo
próprio ao invés de propor representações realistas, um feito que passou a ser atribuído
ao advento da fotografia e não mais das artes visuais. De certo modo, contracorrente ao
movimento das grandes Artes, Faria soube aproveitar bem seu lugar nas chamadas artes
comerciais, ou artes aplicadas, já que sua ilustração realista e caricata se torna funcional
na comunicação persuasiva para o consumo de objetos e entretenimentos.
3 À GUISA DE CONCLUSÃO: O ARTISTA DA PERIFERIA E SEU ENTRE-LUGAR
Cardoso (2008) alertou que a história do Design sofreu os efeitos do
historicismo. Devemos, para evitar incongruências na interpretação dos fatos, analisar tanto
os aspectos sociais quanto os materiais com ênfase na iconografia, afinal “são nas imagens
que o leitor encontrará janelas que abrem para outras narrativas” (CARDOSO, 2008, p.
19). Entretanto, na mediação desse fenômeno, Cardoso segue o princípio sociológico
(cf. BERGER; LUCKMANN, 2002; MANNHEIM, 2001) de perceber a história, nesse caso
específico, a do Design, pela relação centro-periferia. Isso é, entender os fenômenos sociais
e sua valorização ou registro na história a partir do lugar de observação. Ele segue a
perspectiva que há uma dimensão hierárquica na percepção da produção e da relevância
que as coisas têm para a sociedade.
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O Design e a História da Arte no Brasil, p. ex., sofreram esta pressão centroperiférica na qual a cultura (e os movimentos artísticos) franceses influenciaram o Brasil.
Entretanto, Faria muda, mesmo que de forma discreta, este eixo. Levando uma estética
periférica, dos pequenos centros para o centro do mundo. A periferia assumiu, assim, uma
função de destaque para perceber os sentidos que as coisas têm fora do padrão mainstream.
Há iniciativas contínuas de analisar como se desenvolve um “design de periferia” em
contrapartida a um design convencional. Afinal,
O conceito de Design de Periferia é relativo, diz respeito à localização
geográfica de um centro, ou metafórica, no caso de não pertencer a
uma corrente principal. As discussões são pontuadas na produção
dos bens culturais e dos respectivos conceitos que permeiem os
artefatos desenvolvidos além de sua relação com os usuários.
(ALMEIDA, SILVA; SANTOS, 2013, p. 254).

Em poucas palavras, o “Design de Periferia” pressupõe “valores icônicos nos
redutos populares” (BORGES, 2013 apud ALMEIDA, SILVA; SANTOS, 2013, p. 254). Isso
é, há um tipo singular de visualidade que permeia a produção nesse campo. Sendo assim,
o que seria o “artista de Periferia” senão o agente que exerce a força necessária, por
vias de seus atos e de sua força criativa, emoldurando novos modelos e prospectos que
alimentam seu design. Em determinada medida, o design periférico é fruto de investidas
que não seguem convenções acadêmicas ou comerciais ou, como seria o caso de Farias,
utiliza-as quando o discurso acadêmico diz que não é para usar.
Em uma época em que se valorizava a inovação das escolas impressionistas,
Faria desenvolve toda uma estética na qual o traço caricaturado que toma bases academicistas
para criar seus cartazes, inclusive se apropriando dos elementos de sequencialidade dos
cartuns em que trabalhou nos jornais cariocas e argentinos.
Esta dimensão de “artista da periferia” assume três dimensões: a primeira é
de localidade e regionalidade. Faria era sergipano. Houve uma tendência crescente, ao
longo do tempo, de negligenciar, na literatura da história do Design no Brasil, as regiões
periféricas, privilegiando artistas e obras do Sul-Sudeste. Mesmo quando mencionado
nos levantamentos sobre caricaturas, ilustradores e cartazistas é de maneira econômica.
Sem muita evidência. Reforçando a ideia de que as periferias são apenas replicadores
dos grandes centros, no que se refere ao Design. Tanto Gaudêncio Jr (2015) quanto Melo
(2011), em seus resgates históricos sobre o papel dos jornais ilustrados na história do
Design brasileiro, p.ex., não mencionam o Faria, privilegiando os artistas europeus que
dominavam o mercado.
Sendo assim, o debate que apresentamos aqui não relaciona o “artista da
Periferia” com o “Design da Periferia” por completo. Não se trata de um esquematismo icônico
que constrói a aparência dos projetos produzidos pela periferia; mas uma dimensão política
do lugar de onde estes projetos e pessoas estão, representam e falam. E, principalmente, o
que elas representam para a comunidade e o perfil histórico de suas escolhas e posições.
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O artista da periferia seria aquele que, partido de uma dimensão periférica, assume papel
representativo de um discurso estético sobre um panorama hegemônico qualquer.
A segunda dimensão é que Farias imprimiu em seu trabalho de ilustração e
de cartazes uma dimensão de representação do cotidiano de rua, popular, de pessoas
comuns, e, portanto, também periférica. Ele estava na periferia dos movimentos artísticos
da época. Ao mesmo tempo que se ateve à linguagem acadêmica da representação realista
dos corpos. Enquanto boa parcela dos artistas caminhava para se afirmar por vias de uma
linguagem própria e específica, Faria construía uma mediação entre o popular e o erudito.
Tentava construir uma tradução entre dois mundos. Sua originalidade estava, pasmem,
em não seguir a dimensão da inovação, ao mesmo tempo em que inova ao tentar manter
os vínculos entre a formação recebida, sua experiência de atuação e a efervescência do
mercado francês em que atuava.
Sua ausência na literatura oficial deve-se, sobretudo, ao seu papel que o
localiza na periferia de um movimento que não ganhou as páginas do registro histórico pelo
simples fato de não ter gritado as mudanças radicais que se estabeleceram na época.
A terceira dimensão é de sua dupla ascendência periférica. Era um artista
brasileiro que fazia cartazes no centro de Paris para a indústria do cinema. Os vínculos
com a arte comercial, não ideológica, não discursiva de movimentos literários e das novas
visões do mundo, lhe colocavam também na periferia da atividade, na relação América
Latina – Europa.
Em uma trajetória de produção intensa e vida pessoal discreta, Faria rompe de
fato com a perspectiva tradicional que considera que as inovações modernas só advieram
de grandes mestres e que foram passados ou construídos de geração em geração tal qual
as guildas profissionais. O layout dos cartazes de Faria fora inovador em inúmeros aspectos,
mas sua inovação não ganhou o registro dos historiadores como deveria. Entretanto, na
época, o cartaz publicitário não propunha uma arte de visualidade que encantasse os críticos.
Por ser uma imagem dirigida para públicos, “[...] tanto aos trabalhadores quanto à classe
média. [...] não era possível considerar o cartaz como uma arte maior” (VERHAGEN, 2004,
p. 133). E mesmo que outros tentem inserir o cartaz como uma peça de Arte maior, já que
é possível referir-se a ele como uma imagem que traduz aspectos morais de uma época,
não se pode perder de vista que a visualidade proposta é também resultado da expressão
própria de um artista mas, sobretudo, dos anseios da vida social. E, nessa perspectiva,
o ilustrador Cândido de Faria se mostrou sensível aos fenômenos culturais de sua época
e, com artisticidade e habilidade de representar a realidade da vida cotidiana – e suas
adaptações necessárias – insere não apenas o cartaz publicitário junto de outras artes,
10
mas registra o Sergipe e o Brasil no campo da história do Design.

10 Revisão gramatical feita por Isabela Ribeiro, Revisora Textual e Professora de Língua Portuguesa e suas Literaturas,
e-mail: icribeiro.portugues@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3280673970101159

ARAÚJO, JUNIOR, Cartazes, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 170 - 184

182

OS CARTAZES DE CÂNDIDO DE FARIA: NOTAS BIOGRÁFICAS DE UM
"ARTISTA DA PERIFERIA"

REAMD

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Anderson Diego da Silva; SILVA, Daniel Cavalcante da; SANTOS, Jefferson Nunes
dos. O design da periferia: estudo prático do conceito. Revista Agália: Publicaçom internacional
da Associaçom Galega da Lingua, Nº. 108, 2013, p. 253-268, 2013. Disponível em: https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5284380. Acessado em: 5 jul. 2020.
ARAUJO, Germana Gonçalves de (Org.). Cândido de Faria: um ilustrador sergipano das artes
aplicadas. São Cristóvão: Editora UFS, 2018.
BERGER, P. L; LUCKMANN, T. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 2002.
BORGES, Adélia. Design da Periferia. Exposição. Pavilhão das Culturas Brasileiras, São Paulo,
janeiro a julho de 2013. Disponível em: http://www.adeliaborges.com/exposicao/design-daperiferia/. Acessado em: 5 jul. 2020.
BRAGA JR, Amaro X. Por Uma Sociologia da Imagem Desenhada: reprodução, estereótipo
e actância nos quadrinhos de super-heróis da Marvel Comics. Tese (Doutorado em Sociologia).
Programa de Pós-graduação em Sociologia. Universidade Federal de Pernambuco. Recife: UFPE,
2015.
CARDOSO, Rafael. Prefácio. In ARAUJO, Germana Gonçalves de (Org.). Cândido de Faria: um
ilustrador sergipano das artes aplicadas. São Cristóvão: Editora UFS, 2018.
CARDOSO, Rafael. Uma introdução a história do design. São Paulo: Blucher, 2008.
DAMASCENO, Athos. Imprensa Caricata: do Rio Grande do Sul no Século XIX. COLEÇÃO
PROVÍNCIA. Porto Alegre: Editora Globo, 1962.
DELORY-MOMBERGER, C. Abordagens metodológicas na pesquisa biográfica. Revista Brasileira
de Educação, v. 17, n. 51, set.-dez., 2012. p. 523-740. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/
rbedu/v17n51/02.pdf. Acessado em: 5 jul. 2020.
ECO, Umberto. História da feiúra. 2ª Ed., Rio de Janeiro: Ed. Record 2007.
FUENTES, R. A prática do design gráfico: uma metodologia criativa. São Paulo: Rosari, 2006.
GAUDÊNCIO JR, Norberto. Um sergipano em Paris: a arte gráfica de Cândido Aragonez de Faria
no fin-de-siècle parisiense (1882 a 1911). V 1. Tese (Doutorado em Educação, Arte e História da
Cultura). São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2015.
LIMA, Herman. História da caricatura no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio, 1963. (3
volumes)
LUSTOSA, Isabel (org.). Imprensa, humor e caricatura: a questão dos estereótipos culturais.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.
MANNHEIM, K. Sociologia do conhecimento. V. 1. Porto: RÉS, 2001.
MELO, Chico Homem de. Linha do tempo do design gráfico no Brasil. São Paulo: Cosac Naify,
2011.
PENN, G. Análise semiótica de imagens paradas. In BAUER, M. W.; GASKELL, G. (orgs.).
Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 8ª edição. Petrópolis:
Vozes, 2010, p. 319 a 342.

ARAÚJO, JUNIOR, Cartazes, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 170 - 184

183

OS CARTAZES DE CÂNDIDO DE FARIA: NOTAS BIOGRÁFICAS DE UM
"ARTISTA DA PERIFERIA"

REAMD

PEREIRA, Sônia Gomes. Arte brasileira no século XIX. Belo Horizonte: Editora c/ Arte, 2008.
RAUBER, Rogério. Desenho via aplicativo: algumas considerações poéticas. Anales del VI
Simpósio Internacional de Innovación en Medios Interactivos. Mutaciones. ROCHA, Cleomar;
GROISMAN, Martin (Orgs). Buenos Aires: Media Lab / Universidad de Buenos Aires, 2019. p.231239. Disónível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/777/o/21_Desenho_via_aplicativo-_
algumas_considerac%CC%A7o%CC%83es_poe%CC%81ticas.pdf. Acessado em: 5 jul. 2020.
SANTAELLA, Lúcia. Leitura de imagens. São Paulo: Melhoramentos, 2012.
VERHAGEN, Marcus. O cartaz na Paris fim de século: aquarela arte volúvel e degenerada. In:
CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanesa R. O cinema e a invenção da vida moderna. Tradução de
Regina Thompson. 2. ed. rev. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 127-155.
VILELA, Rita A. T.; NOACK-NAPOLES, Juliane. “Hermenêutica objetiva” e sua apropriação na
pesquisa empíricana área da educação. Linhas Críticas, Brasília, DF, v. 16, n. 31, jul./dez. 2010,
p. 305-326. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/3618/3298
Acessado em: 5 jul. 2020.

Data de submissão: 30/04/2021
Data de aprovação: 26/07/2021
Publicado em: 08/09/2021

ARAÚJO, JUNIOR, Cartazes, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 170 - 184

184

DOI: 10.5965/25944630532021185

CRIAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE NO ATELIÊ DE CARNAVAL
DE SAMUEL ABRANTES
Creation and Teaching Practice at The Carnival of Samuel Abrantes Atelier

Práctica creadora y Docente en el Atelier de Carnaval de Samuel Abrantes.

1

André Monte Pereira Dias
2
Danielle de Oliveira Cardoso Joia

1 Doutorando da Linha de Imagem e Cultura do PPGAV/ EBA – UFRJ E-mail: andre.dias@ifrj.edu.br - Lattes : http://lattes.
cnpq.br/1000394846746695 ; Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4775-0461
2 Mestranda no mestrado profissional de Artes (MPARTES/PPGARTES – IFCE) E-mail: danielle.oliveira.cardoso07@aluno.
ifce.edu.br – Lattes: http://lattes.cnpq.br/4169260007706705; Orcid: https://orcid.org/0000-001-5407-8039

RESUMO
O presente artigo relata o processo de criação de figurino, associada a prática docente,
do professor Samuel Abrantes em seu atelier de Carnaval; bem como a Coautoria em
seus figurinos, com alunos e carnavalescos. Dois estudos de caso são elencados pelos
autores para análise dos processos de construção, metodologia, escolha de materiais
e soluções de problemas, ao longo dos mais de 15 anos em que os pesquisadores
acompanham Samuel em sua produção de figurinos carnavalescos para o carnaval
carioca. Além da metodologia e do processo de criação, o artigo descreve a importância
da troca de experiencias, o aprendizado de forma e a importância do papel do figurinista
- e a transdisciplinaridade que a profissão exige - independente da mídia para a qual
o figurino seja criado. Reforça, também, a importância da Práxis para a construção
de uma teoria reflexiva do figurino carnavalesco e da formação do artista, dentro e
fora da academia.
Palavras-chaves: Figurinos; Carnaval; Coautoria.
Abstract
This article reports on the process of creating costumes, associated with the teaching
practice, of Professor Samuel Abrantes in his Carnival studio, as well as coauthorship
in their costumes, with students and carnival makers. Two case studies are listed by the
authors for the analysis of construction processes, methodology and problem solutions,
over the more than 15 years in which researchers have followed their experience
and work in the production of Rio carnival. In addition to the methodology and the
creative process, the article describes the importance of exchanging experiences,
learning horizontally within the workspace and the importance of the role of the costume
designer and the trans disciplinarity that the profession requires, regardless of the
media for which the costume is created. It also reinforces the importance of Praxis for
the construction of a reflective theory of carnival costumes and the formation of the
artist, inside and outside the academy.
Keywords: Costumes; Carnival; Co-authorship.
Resumen
Este artículo informa sobre el proceso de creación del vestuario, asociado a la práctica
docente, del profesor Samuel Abrantes en su taller de Carnaval; así como la coautoría
en sus disfraces, con estudiantes y carnavalescos. Los autores enumeran dos casos
de estudio para el análisis de procesos de construcción, metodología y solución
de problemas, a lo largo de los más de 15 años en los que los investigadores han
seguido su experiencia y trabajo en la producción del carnaval de Río. Además de la
metodología y el proceso creativo, el artículo describe la importancia del intercambio
de experiencias, el aprendizaje horizontal dentro del espacio de trabajo y la importancia
del rol del diseñador de vestuario y la transdisciplinariedad que requiere la profesión,
independientemente del medio para el cual el vestuario es creado. También refuerza
la importancia de la Práctica para la construcción de una teoría reflexiva de los trajes
de carnaval y de la formación del artista, dentro y fuera de la academia.
Palabras Clave: Disfraces; Carnaval; Coautoría
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1 INTRODUÇÃO
A prática docente e o ensino enfrentam inúmeros desafios dentre estes
a articulação dos conteúdos com seu viver prático, suas aplicações e a falta de
engajamento diante de um mundo cada dia mais dinâmico, tecnológico e cheio de
estímulos visuais. Ainda existe um distanciamento entre ensino e prática no Projeto
Político Pedagógico de alguns cursos, pois seus currículos estão antiquados e não
possuem ações que fomentem a inserção do aluno no mercado de trabalho.
Grande parte dessa divisão entre viver prático e ensino é proveniente dos
métodos fragmentados em disciplinas estanques, cartesianas, com divisões pragmáticas
de conteúdo, fórmulas, exercícios e afins. Tais metodologias possuem como ponto
positivo a possibilidade de averiguação numérica, quantitativa de presença, acertos
e objetivos alcançados.
Nas últimas décadas, observa-se que as estratégias de ensino têm se
modificado ao apontar para práticas que rompam os limites e divisões, ao fomentar
o emprego de atividades que articulem conteúdos distintos, múltiplas disciplinas,
teoria e prática, espaço escolar e vivência. Além de incentivar a autonomia discente,
de modo que o próprio aluno possa trilhar seu percurso formativo, propõem novos
questionamentos, soluções e métodos.
Diante desses novos olhares sobre o processo de ensino e aprendizagem,
inserimos como exemplo positivo, a prática docente do professor Samuel Abrantes
3
em seu atelier , no qual, a execução de figurinos carnavalescos se apresenta como
forma de exercício de criação artística coletiva baseada na articulação transdisciplinar
de conteúdo, técnicas, práticas, vozes e memórias.
Neste artigo, elegemos um recorte de dois estudos de caso para relatar
como se dá o processo de criação dos figurinos carnavalescos. São estes: as
composições de uma alegoria do G.R.E.S. Unidos do Viradouro 2018; e uma ala do
G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel 2019, ambos em parceria com o carnavalesco Edson
Pereira. Tais exemplos foram elencados para análise por conta de seus processos
criativos distintos, de modo a reforçar o caráter dinâmico e plural das vivências
artísticas.
,

2 FIGURINOS CARNAVALESCOS
O processo de criação, construção e apresentação de um desfile de escola
de samba é formado por todo um conjunto de linguagens, signos, narrativas e saberes
diferentes somados para a apresentação do objeto artístico total que é o cortejo. Neste
emaranhado de linguagens, um dos elementos fundamentais é a vestimenta. No caso
do carnaval, nomeadas de fantasias, disfarces, trajes ou figurinos carnavalescos.
3 Apontamos que o que chamamos de atelier não se reduz a um espaço físico único, mas ao processo de construção
empírico de figurinos, visto que tal vivência se dá em espaços distintos de acordo com o projeto, por vezes na residência do
professor, outras no barracão da escola de samba e outras no espaço escolar.
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Dentro da semiosfera carnavalesca, temos a semiosfera dos desfiles das
escolas de samba, e na organização de significados destes desfiles, as fantasias são
uma das principais camadas narrativas carnavalescas. Elas permitem aos brincantes,
por meio do vestir, uma alternância de identidade e significados. Tais elementos,
geralmente são definidos pelos desígnios do carnavalesco, que, a partir de seu enredo,
elegerá personagens e símbolos para representá-los.
Após a escolha, o artista definirá caminhos estéticos e narrativos por
meio de formas, cores, materiais, volumes e silhuetas. Geralmente as etapas são
executadas dentro dos ateliês das agremiações de forma fidedigna aos croquis do
carnavalesco.
O figurino, toma por empréstimo o potencial histórico narrativo das
vestimentas, de suas silhuetas, materiais, cores e volumes. Por meio dos paradigmas
estéticos do vestir somos capazes de reconhecer um rei, uma colombina, um egípcio,
ao empregar a estratégia de “imitação da vestimenta” (SOUZA, 1987, p.130). E é
na festa, na “vida de exceção” que o vestir vai atingir seu momento mais agudo de
representações sociais, a autora adiciona:
A roupa simples da vida comum, ajeitada às exigências triviais
da realidade, é substituída na festa pela forma fantasmal que o
narcisismo apõe ao corpo e ao rosto. O universo do sonho é também
o reino das transmutações. E uma nova personalidade emerge no
momento de exceção, quando à esfera da pessoa se acrescenta
uma ambiência fictícia, feita de novas cores com que se enriquece
o matiz natural da epiderme, de novas curvas que se adicionam ao
corpo. (SOUZA, 1987, p. 151).

O escritor Jean Jacques Roubine em sua obra “Linguagem da encenação
teatral” também avalia o potencial da indumentária na festa popular:
Pode-se dizer que a indumentária é um dos elementos fundamentais
da festa popular e que colabora profundamente para a visualidade
do espetáculo, como objeto cênico emblemático capaz de compor e
materializar personagens. Certamente em sua conotação cênica vai
além do sentido do vestir (proteger, ornamentar, cobrir), libertandose do real e do decorativo na intenção de um referencial estéticosimbólico. (ROUBINE, 1998, p. 148).

No que tange especificamente aos figurinos carnavalescos, alguns autores
propõem características, divisões, etapas de confecção e elementos que os compõem.
Dentre estes alguns criadores da festa como os carnavalescos Milton Cunha (2015)
e Rosa Magalhães (1997).  
4 Conceito apresentado pelo historiador cultural Yuri Lotman (1996). O autor aponta no conceito de semiosfera como a cultura
se dá em camadas, que se sobrepõem em atravessamentos, junções, distinções, e cada grupo, cultura, se organiza por meio
de um espaço tempo próprio.
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O professor e historiador de carnaval Felipe Ferreira em sua obra “O
marquês e o jegue: estudo de fantasias para a escola de samba” (1999), retoma
o potencial narrativo/ distintivo da fantasia, e exemplifica como algumas destas
características atuam nas escolas de samba:
Alguns destes significados podem ser utilizados para a compreensão
das fantasias para escolas de samba: sexual ( ao destacar ou
desnudar partes dos corpos dos componentes ou ao ressaltar a
oposição homem/mulher, como no caso do casal de mestre-sala
e porta-bandeira), localidade/nacionalidade ( ao identificar a que
escola pertence à pessoa que usa a fantasia), ostentação de riqueza
( através da utilização de ornamentos que simulem pedras e metais
preciosos), extensão do físico ( através da utilização de esplendores,
golas, “cabeças”, ombros, crinolinas etc. , que ampliam o corpo do
portador da fantasia. (FERREIRA, 1999, p. 102)

Para além do caráter semiótico dos figurinos, a prática de construção dos
mesmas se apresenta como uma atividade interdisciplinar, ao permitir conexões entre
pesquisa, ilustração, modelagem, beneficiamento têxtil, costura, pintura, maquiagem,
chapelaria, perucaria, e todo um infinito de possibilidades e vivências.
Há alguns anos, por meio da figura do professor da Escola de Belas
Artes e figurinista Samuel Abrantes, alunos pertencentes às instituições por onde o
mestre atuou, puderam conhecer outro tipo de criação carnavalesca, e mergulhar
neste universo de práticas, técnicas e métodos que é um ateliê de fantasia.
3. O PROFESSOR/FIGURINISTA
Samuel Abrantes é professor, pesquisador, figurinista, ator e performer. Já
foi carnavalesco e coordenador do curso de graduação em artes cênicas, da escola
de Belas Artes da UFRJ, onde atualmente é professor associado do departamento
de Belas Artes Teatrais. Samuel tem diversos prêmios como Shell, SATED e Molière
e é um artista que tem como assinatura um uso singular de técnicas – fruto da
experimentação à qual ele se lança – que fazem de sua obra um emaranhado poético:
o reaproveitamento de materiais de refugo; um olhar diferenciado para a utilização de
insumos “ordinários” (de menor valia); além da capacidade de utilizar materiais não
têxteis mantendo a linguagem de suas composições de forma poética.
Acreditamos que o tempo da construção é parte do processo de
desenvolvimento do figurino. Nele você precisa alterar o visual de um personagem,
quando necessário, manter-se a par das mudanças do roteiro e tomar as medidas
relativas ao figurino. Isso prova que o exercício construtivo do figurino é tão - ou
mais - importante que a execução de seu produto final. O processo de Samuel é um
exercício de experimentações plurais.
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Dialogar com o processo criativo, reconhecendo as suas ramificações,
os desdobramentos e associações dos diversos momentos, do
sentimento de memória, dos elementos gráfico, dos estados emotivos,
que experimentamos no exercício da função de figurinista, para além
do resultado plástico e visual.
O intercâmbio de alunos, designers, atores, artesãs e costureiras
neste processo produtivo, confere uma dimensão mítica aos objetos
criados. Um conjunto de histórias, de mãos, um emaranhado de
olhares, de referências e coautores compõem o fluxo e refluxo do
processo criativo. (ABRANTES, 2011, p.32).

Os livros de Samuel versam sobre seus processos criativos de forma
crítica, com distanciamento; refletindo, avaliando e revisitando suas produções. Sem
desconsiderar a importância polifônica da coautoria.
Este livro é plausível por inúmeras contribuições de alunos e amigos
que participam ativamente de meus experimentos, aulas e oficinas
com eles consegui colar tecidos, formas e cores no lugar da alma e
do desejo - da cena do espetáculo. (ABRANTES, 2011 p. 5).

A tarefa de construir Alegorias, Figurinos Carnavalescos e organizar
significados não se resume na única atividade do Carnavalesco, que administra muitas
outras ações. Diante disto, o professor costuma receber dos carnavalescos - alguns
seus ex-alunos - a liberdade de produzir os figurinos a partir de seu olhar artístico. De tal
feito, ocorre um processo de criação em conjunto, coautoria. Alguns dos carnavalescos
já atuaram com Samuel Abrantes através desse método de coautoria, como: Alexandre
Louzada, Edson Pereira, Jack Vasconcelos, Leonardo Bora, Rosa Magalhães, Alex
de Souza, Jorge Silveira, e João Vitor Araújo, dentre outros.
Os Figurinos Carnavalescos, geralmente são definidos pelos desígnios
do carnavalesco, que, a partir de seu enredo, elegerá personagens e símbolos para
representá-los. Após a escolha, o artista define caminhos estéticos e narrativos por
meio de formas, cores, materiais, volumes e silhuetas. Geralmente as etapas são
executadas dentro dos ateliês das agremiações de forma fidedigna aos croquis do
carnavalesco.
Nas relações entre teoria e prática, descubro diferentes materiais e
beneficiamentos que são reagrupados em meus figurinos femininos
e nas fantasias confeccionadas para as Escolas de Samba”
(ABRANTES, 2014, p.41).

No Carnaval há uma estética do exagero, do excesso. Uma mistura de
materiais e texturas, quase barroca. Há sempre espaço para um novo galão, uma
pérola, uma pedrinha, um cordão, um fio de contas, um fio de paetê ou ainda um
material inusitado.
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O inventário de imagens e de linguagens de Samuel, acessados na hora
da produção e repetidos de formas diversas ao longo desses anos, cria um exercício
poético que busca dar sentido ao desenho do carnavalesco de forma singular.
O figurinista opera na reordenação dos conteúdos de inúmeras
disciplinas: a pintura; a literatura; a escultura; o desenho... A criação
de figurinos serve como combustível para a legitimação da minha
relação com estes saberes. Transforma estas ciências em produção
de imagens e figurinos, materializados em elementos têxteis ou
não. Ao assumir a complexidade de escrever sobre ações práticas,
da ordem do cotidiano, comprovo que os trajes constituem objeto
de comunicação, construção de narrativas e especulação teórica.
(ABRANTES, 2017, 21).

Três características fazem parte de uma constância em seu processo
de criação dos figurinos: o uso da técnica da colagem, com referência imagética
da linguagem visual da cena e como método para a construção de um tecido que
não se encontra no mercado; Artesania dos figurinos, que faz com que texturas e
volumes tenham pertinência com o repertório da trama, bem como com os signos
da personagem, através de um pensar com as mãos; a Transdisciplinaridade e o
desdobramento que a prática construtiva apresenta na obrigatoriedade em dar conta
de vários fazeres e diversos saberes, durante a construção do traje – independente
da mídia onde o figurino será apresentado.
4. PRÁTICA DOCENTE NO ATELIÊ
É perceptível na vivência do ateliê, como a mediação do professor atua
sobre os discentes. Estes, são incentivados a desenvolver autonomia para experimentar
novas soluções, modelagens, formas e materiais.
Desta forma, são as relações que se estabelecem dentro do campo
de produção de objetos do vestuário entre os seus diferentes agentes
que constituem estas noções que influenciam as diferentes práticas
associadas a ele. Logo se novos agentes se estabelecem no campo,
ou se determinados agentes ocupam novas posições, novas relações
se constituem, instituindo novos critérios e valores que interferem
nas práticas pertencentes a este campo (CHAGAS, 2008, p.3).

Geralmente o professor explana os conceitos, desejos, e atribui aos
discentes as tarefas, o que permite a eles também uma coautoria. Há no espaço do ateliê
um trânsito de conhecimentos, geralmente de forma horizontal. Certamente o professor,
pelo histórico e conhecimento das práticas e teorias do fazer artístico do carnaval,
tem a última palavra, acompanhada dos pormenores relacionados a estas decisões.
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Cada aluno/ desfilante é conduzido na criação dos figurinos, seja para seu próprio uso
ou não. No ateliê, na maior parte do tempo, os figurinos são confeccionados a partir
de diálogos, pesquisas de formas, imagens do período histórico, beneficiamento dos
materiais e o acaso, com a aplicação dos beneficiamentos e volumes experimentados
nas aulas. Aproximando deste modo aprendizagem, prática e afeto.
Podemos observar a prática de toda essa metodologia no Case da
construção de figurinos para as composições de uma alegoria do G.R.E.S. Unidos do
Viradouro 2018. Após o briefing do Carnavalesco, Samuel repassou aos alunos uma
pesquisa de referencial histórico dos figurinos que seriam executados. Definindo as
formas e as silhuetas através de um recorte temporal da história da indumentária. As
imagens selecionadas tinham semelhança às fotografias, em forma de painéis, que
cobririam as laterais da alegoria. A ideia era dar a sensação de que os componentes
do carro tivessem saído da fotografia.
Aproveitando sua pesquisa de mestrado, na Belle Époque Carioca, Samuel
repassa para os alunos as referências ilustrativas que seriam usadas e uma cartela
de cores. Os tons de sépia e tons terrosos foram escolhidos devido a constatação de
que a luz do carro, na parte baixa, seria uma luz Âmbar, amarelando todos os figurinos
que estivessem na lateral.
Duas técnicas foram escolhidas pelos alunos para a construção dos
figurinos: a de alteração dos trajes existentes (peças de brechó) e a da construção
dos trajes baseados na modelagem original do período histórico; ambas se utilizando
da metodologia de Samuel Abrantes, beneficiando os tecidos e ressignificando os
materiais utilizados.
Figura 1 – Figurinos Belle Époque Carioca para Viradouro 2018

Fonte: Acervo pessoal dos autores
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A mesma preocupação com a execução dos figurinos se repete com o
Adereçamento e com os Acessórios, na busca de manter uma unidade visual. Samuel
aproveita esse momento do processo para propor aos alunos que executem um
reaproveitamento de adereços e acessórios antigos, de outras fantasias, como um
reuso dos materiais,
A variação dos tons e texturas é o segredo para que o figurino tenha
profundidade, ganhe volume e um aspecto de figurino vivo. O contraste de materiais e
a dualidade entre os mais nobres e os mais simples, em uma mesma peça, fica mais
evidente nesses acessórios. Muitas vezes, eles são construídos com o refugo dos
figurinos. O resultado da reflexão dos alunos é possível de ser analisado na imagem
abaixo.
Figura 2 – Figurinos Belle Époque Carioca na Avenida

Fonte: Acervo pessoal dos autores

As proposições de Samuel conduziram cada aluno/ desfilante na criação
dos figurinos, fosse para seu próprio uso ou não. No espaço do ateliê houve um
trânsito de conhecimentos, geralmente de forma horizontal. Certamente, o professor
pelo histórico e conhecimento das práticas e teorias do fazer artístico do carnaval,
tem a última palavra, acompanhada dos pormenores relacionados a estas decisões.
Mas na maior parte do tempo, os figurinos foram confeccionados, pelos alunos, a
partir de diálogos, pesquisas de formas, imagens do período histórico e o acaso das
experimentações; com a aplicação dos beneficiamentos e volumes experimentados
nas aulas. Aproximando deste modo aprendizagem, prática e afeto.
Na vivência do atelier do professor são trabalhados os diversos setores
e etapas da construção de figurinos carnavalescos. Algumas das etapas e setores de
elaboração das fantasias, após o croqui, listadas por CUNHA (2015, p.140) também
se encontram no ateliê de Samuel: “Ateliê/protótipos” (elaboramos uma peça inicial
em conjunto e a partir desta, partimos para a reprodução); “Ateliê/reprodução”; “Ateliê/

DIAS; JOIA, Criação, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 185 - 198

193

CRIAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE NO ATELIER
DE CARNAVAL DE SAMUEL ABRANTES

REAMD

roupas especiais” (atuamos na confecção de destaques e semi-destaques, com
suas especificidades de modelagem, proporção, materiais de “luxo”, arte plumária,
etc.); “Escultura de vacum form” (trabalhamos a pintura e ornamentação deste tipo
de técnica); “Escultura de espuma” (desde enchimentos para criação de novas
silhuetas para os desfilantes até a criação de perucaria); “Arame” (na confecção
de cabeça, ombro, punho, perneira, esplendor e ancas); “Ferragens para destaque
de luxos” (elaboramos junto ao professor estruturas e interpretações dos desenhos
sugeridos pelos carnavalescos); “Sapateiro” (trabalhos de adereçamentos e upciclyng
de calçados); “Aderecistas” (uma das funções mais exercitadas); “Florista” (área
muito experimentada, o professor a cada ano, tende a buscar outro material, forma
e proporção para suas flores, já trabalhamos palha, espuma, organza, fitas, etc.);
“Costureira” (função fundamental no processo); “Modelista” (praticamos além da
criação de moldes e bases de corte, a transformação de roupas prontas em novas
peças a partir de processos como drapping, inserção de nesgas e afins); “Cortadores”
(empregado a partir da modelagem, no processo de reprodução de fantasias); e
“Bordadeiras” (praticamos bordados distintos, a saber bordados a linha, bordados
de pedraria e “bordados falsos” com soluções a base de materiais que simulem tais
efeitos com tempo de execução e custo apropriado para os desfiles).  
A metodologia de Samuel busca esse processo transdisciplinar, onde o
figurino é: linguagem, prática social e está impregnado de especulações simbólicas.
Ele entende que o trabalho do figurinista confere uma dimensão míticas aos objetos
e formas manipuladas através de escolhas que inspiram a produção de atitude,
identidade e sentido. Seja no ateliê, ou em sala de aula, o processo de Samuel é
metodologia e faz parte de uma ensinagem artística nas produções Carnavalescas.
Na ensinagem, a ação de ensinar é definida na relação com a ação
de aprender, pois para além da meta que revela a intencionalidade,
o ensino desencadeia necessariamente a ação de aprender. Essa
perspectiva exige o desenvolvimento do método dialético de ensinar.
(ANASTASIOU, 2002, p.66).

O processo de ensinagem contém uma forma específica de percepção,
pensamento, assimilação e ação. Apreender, esse é o verbo. Ao apreender-se um
conteúdo, constrói-se também determinada forma de pensar e de elaborar esse
conteúdo.
A ensinagem faz parte de um projeto coletivo e o professor deve ter sua
autonomia para desenvolver sua disciplina em sala de aula, pois isso é parte integrante
de um percurso formativo dos alunos.
Assim ocorre com a disciplina (que Samuel leciona sobre sua metodologia),
onde método e arte estão ligados através de experimentação para que assumam
objetivos em diversas áreas artísticas. O aluno/ componente deve compreender o
quanto de perceptível, de simbólico e qual a visibilidade que as composições produzidas
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imprimem, estabelecendo uma dialética de seus produtos, com sua arte, incorporando
o sensível através de saberes e escolhas estruturadas em sua Arte carnavalesca.
No Case do G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel, para o ano de 2019, o professor
ficou responsável pela execução da última ala do desfile que era composta pelo
montante de 200 desfilantes. O figurino de escravizados alforriados primava por dois
pontos principais: o processo artesanal e a individualidade dos corpos.
Diante deste desafio, o professor junto dos alunos definiu algumas
peças-chave que seriam reproduzidas em pequena escala: 15 a 30 peças de cada,
em tamanhos, gêneros e volumes distintos. A esta produção, foi adicionado peças
garimpadas em brechós, ou do guarda-roupa dos alunos. Tais trajes eram beneficiados
com tingimento, rendas, pespontos, e outras técnicas aplicadas pelo professor na sua
disciplina de “Oficina têxtil”. Assim como adereços de cabeça, adornos e acessórios
como cinturões e colares como podemos observar na foto abaixo, feita na concentração
da escola.
No centro da imagem está Samile Cunha, outra persona do professor
Samuel Abrantes, ladeado por desfilantes, das quais duas participaram do processo
de execução das fantasias. Podemos observar como em um pequeno grupo, as peças
constituintes do figurino apresentam tecidos e peças distintas que dialogam entre si.
Figura 3 – Componentes da Ala e destaque central (Samile Cunha) - Concentração da Vila Isabel 2019

Fonte: Acervo pessoal dos autores

O desenvolvimento deste montante de fantasias ocorria com a
participação dos alunos, que mediante suas habilidades, definiam em que etapa do
processo desejavam participar, podendo a mesma peça passar pelas mãos de dois a
três participantes, entre modelagem, costura, bordado e tingimento. A prática se deu
desde a pesquisa, confecção até a entrega das fantasias.
O professor orientou o grupo presente, no ato da entrega, sobre as relações
de tamanho, volume e conforto dos foliões. De modo que os alunos e parceiros
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analisassem as características físicas dos foliões e montassem um figurino completo a
partir de seus biotipos. Com chapéus altos para pessoas altas, roupas mais volumosas
para as pessoas mais magras, entre outras ações, no intuito de que o grupo de
foliões se harmonizasse pela cor, material e volume dos trajes. A imagem abaixo
mostra o momento da entrega das fantasias e nela podemos ver como as peças foram
organizadas sobre as bancadas e como os looks completos foram definidos junto dos
desfilantes, em um processo similar a uma produção de moda.
Figura 4 – Ala: Liberdade Como Canção: Vozes do Brasil Vila Isabel 2019 – entrega das fantasias

Fonte: Acervo pessoal dos autores

O Teórico e Filósofo LUKÁSCS (1966) afirma que o importante para Arte
é a forma e que deveríamos procurar sempre novas formas de fazer arte, articuladas
ao nosso tempo. É o que busca a vivência no ateliê, ao experimentar novos materiais,
atribuir novas utilidades às matérias-primas diversas e propiciar a reutilização de
insumos descartados ou de refugo. A sustentabilidade através da ressignificação do
uso e da forma é uma das questões tratadas por diversos artistas e teóricos no campo
das artes hoje em dia. Essa construção de seu próprio itinerário de criação forma
discentes de artes mais críticos e fortalecidos sobre suas possibilidades de atuações
artísticas.
A leitura dos Itinerários é endereçada aos estudantes que são meus
interlocutores nas salas de aulas e vislumbra o enriquecimento da
produção escrita sobre os labirintos da criação, sobre a superação e
enfrentamento dos abismos que norteiam muitos artistas-pensadores.
Pretendo estabelecer paralelos entre o sistema linguístico e a
confecção de figurinos. Acordar questões circulares, que dizem
respeito à criação, quando experimento uma série de ações e
dimensiono minha metodologia de trabalho. (ABRANTES, 2017, p.
12 e 13).
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Diante dessas criações percebe-se a multiplicidade de textos ou falas. Os
textos solicitam uma atenção que retém o olhar e a nossa competência para reelaborar
a escritura/leitura daquelas imagens. Os trajes nos provocam um incessante desvio
do olhar para o desdobramento das mangas, da exploração das camadas da capa.
Uma celebração da memória feita de fotos, materiais, recortes e tecidos.
As criações artísticas de Samuel são uma espécie de poética: a poética
têxtil. E saber ler a poética de um trabalho seu é saber entrar em contato com um
gênio no sentido do criador do trabalho e compreender o lúdico em sua obra de arte
e o que há de memória nos seus têxteis.
SAMUEL (2017) afirma que ao manipular texturas cores e materiais
diversos estabelece uma estratégia de jogo incerto e secreto, como uma punção, que
revela a capacidade de se apropriar de uma ideia real, em seu cortejo de possibilidades,
de conceitos e de sentidos. Ele revela que estes processos têm muito de intuição e
observação dos objetos à sua volta, mas reforça um aprimoramento do olhar no sentido
de abstração de linhas, cores e a adequação destas aos figurinos desenhados. uma
espécie de descortinar imagens e formas que saltam aos olhos acrescidos de uma
memória visual e afetiva que compões sua Poiesis.
5 CONCLUSÃO
Ao longo desses 15 anos, que acompanhamos Samuel, pudemos perceber
como o artista consegue mediar o diálogo entre os diferentes níveis de formações
5
(Graduação UFRJ + Pós-graduação Veiga e comunidade) , ao permitir uma coautoria
desses alunos e de modo precursor a algo que vivemos hoje: a cocriação de forma
remota. Essa metodologia permite uma constante transformação do universo imagético
do aluno e do Samuel (como artista professor).  
A troca da construção unilateral pela coautoria possibilita novas soluções
de velhos problemas, muitas vezes trazidos pelos alunos ou pela comunidade
desfilante, que se sente inserida na experimentação do criar.
Participar desse processo artístico, cria um sentimento de pertencimento
capaz de inspirar e sustentar este esforço em direção ao encantamento. Através das
dobras e das reflexões das formas de construir, os coautores reafirmam a competência
6
de transformar o têxtil em figurino.

5 O professor Samuel Abrantes lotado no curso de Indumentária da Escola de Belas Artes/ UFRJ, a partir de seu histórico
como docente e figurinista, estabeleceu parcerias com professores e coordenadores de outras instituições de ensino. No caso
da experiência relatada no artigo, as parcerias foram entre o curso de pós-graduação em Figurino e Carnaval da Faculdade
Veiga de Almeida e o curso técnico em Artesanato do IFRJ. Além das parcerias acadêmicas, ocorre a inserção de agentes da
festa como costureiras, artesãos e foliões. Tais parcerias permitem o contato horizontal dos participantes, que somam os saberes e olhares heterogêneos de cada curso, nível e repertório.
6 Artur Vinicius Amaro dos Santos Lattes: http://lattes.cnpq.br/5419210321630728; e-mail: arturvinicius@letras.ufrj.br
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RESUMO
Esse estudo analisa o processo de construção da Drag Queen que tem como característica
principal a performance do feminino exagerado em apresentações de entretenimento. O ponto
de partida está em entender como acontece o nascimento de uma Drag e quais dinâmicas
de consumo são envolvidas na criação da persona. O principal objetivo desse estudo é
entender como acontece o processo de construção estética desse sujeito contribuindo com
o entendimento da moda enquanto instrumento de transformação. Foram realizadas 20
entrevistas com pessoas que já tinham passado pelo processo de produção (montagem)
de suas Drags. Para a análise das entrevistas foi utilizada a técnica de história de vida,
para compreender as inspirações, restrições, aprendizados, relações com a sociedade e
negociações com o eu nesta dinâmica de consumo. Nos achados de pesquisa, identificamos,
a partir da análise do discurso das narrativas das Drag Queens uma possibilidade de diálogo
teórico com a Jornada do Herói de Campbell, quando para cada etapa da transformação
da pessoa comum em Drag Queen, encontramos as mesmas etapas relacionadas por
Campbell para transformação do herói mitológico. No primeiro caso, são etapas que leva
o herói do mundo comum para o extraordinário, e na Jornada da Drag Queen, da vida
cotidiana para o mundo Drag onde a construção estética possibilita o nascimento desta
heroína Drag que busca seu autoconhecimento e auto aprimoramento para conquistar a
liberdade de ser para si e para o outro.
Palavras-chaves: Cultura de Consumo; Gênero; Consumo de Moda.
Abstract
This paper analyzes the process of creating a Drag Queen, whose main characteristic is the
exaggerated performance of the female in entertainment performances. The starting point is to
understand how the birth of a Drag happens and what dynamics of consumption are involved
in the creation of the persona. The main objective of this study is to understand how the
process of aesthetic construction of this subject happens, contributing to the understanding
of fashion as an instrument of transformation. Twenty interviews were conducted with people
who had already gone through the production process (assembly) of their Drags. For the
analysis of the interviews, the life story technique was used, to understand the inspirations,
restrictions, lessons learned, relations with society and negotiations with the self in this
consumption dynamic. In the research findings, we identified, from the discourse analysis
of the Drag Queens narratives, a possibility of theoretical dialogue with Campbell’s Hero’s
Journey, when for each step of the transformation of the common person into Drag Queen,
we found the same steps related by Campbell for the rising of the mythological hero. In the
first case, these steps take the hero from the ordinary world to the extraordinary, and in the
Drag Queen’s Journey, from everyday life to the Drag world, where the aesthetic construction
enables the birth of this Drag heroine who seeks her self-knowledge and self-improvement
to conquer the freedom to be for herself and the others.
Keywords: Consumer Culture; Genre; Fashion Consumption.
Resumen
Este estudio analiza el proceso de construcción de la Drag Queen, cuya principal característica
es la actuación de la mujer exagerada en presentaciones de entretenimiento. El punto de
partida es comprender cómo ocurre el nacimiento de un Drag y qué dinámicas de consumo
están involucradas en la creación del personaje. El objetivo principal de este estudio es
comprender cómo se da el proceso de construcción estética de este tema, contribuyendo
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a la comprensión de la moda como instrumento de transformación. Se realizaron veinte
encuestas a personas que ya habían pasado por el proceso de producción (montaje) de
sus Drags. Para el análisis de las entrevistas se utilizó la técnica de la historia de vida,
para comprender las inspiraciones, restricciones, lecciones aprendidas, relaciones con la
sociedad y negociaciones con el yo en esta dinámica de consumo. En los hallazgos de
la investigación, identificamos, a partir del análisis del discurso de las narrativas de Drag
Queens, una posibilidad de diálogo teórico con el Viaje del Héroe de Campbell, cuando
para cada paso de la transformación de la persona común en Drag Queen, encontramos los
mismos pasos relacionados por Campbell para la transformación de héroes mitológicos. En
el primer caso, se trata de pasos que llevan al héroe del mundo ordinario al extraordinario,
y en el Viaje de la Drag Queen, de la vida cotidiana al mundo Drag, donde la construcción
estética posibilita el nacimiento de esta heroína Drag que busca su autoconocimiento y
superación personal para conquistar la libertad de ser para uno mismo y para el otro.
Palabras claves: Cultura de consumo; Género; Consumo de moda.
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1 INTRODUÇÃO
As questões de gênero tem sido uma discussão muito recorrente nas temáticas
do contemporâneo e, em especial, no âmbito do comportamento do consumo, branding,
design e moda. Nunca se questionou tanto o gênero em relação aos objetos e suas relações
de consumo. Gomes e Moura (2015) relatam que observamos o surgimento de corpos
que passam a ter maior força de afirmação. Estudos como os de Rocha & Casotti (2017),
que apresentam uma questão da reafirmação de uma estética negra através do estudo de
pessoas em transição capilar; Aires (2019), que aborda a ressignificação do corpo gordo
para um corpo pertencente ao mercado da moda; e Bento (2006), que trata as histórias e
experiências sociais dos transexuais; ajudam a compreender a pluralidade dos sujeitos e
corpos considerados fora do padrão estético construído socialmente.
Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é contribuir com a compreensão
da dinâmica de consumo a partir da análise do discurso de 20 Drag Queens, utilizando a
técnica de história de vida para dialogar com o conceito da jornada do herói de Campbell,
buscando identificar na trajetória de consumo aspectos relacionados ao mito do herói.
A escolha da Drag Queen, que tem a sua essência de existir baseada na
performance do feminino exacerbado, foi inspirada nos estudos de Butler (2008), que
contribuem com o entendimento acerca da fluidez de gênero, conceito pautado na
performance, elaborada por meio de atos, gestos, indumentárias. São corpos políticos que
transitam na passagem, na miscigenação entre os sexos e não se prendem a definições
pré-estabelecidas de gênero. O gênero não é uma identidade fixa, mas é construído por
diversas performances.
Sendo assim, a pergunta norteadora desse estudo é: Como se constitui a
jornada de consumo na construção das personas de Drag Queens enquanto heróis da
subversão de gênero?
Para tanto, esse artigo apresenta as seguintes partes: Desenvolvimento teórico,
onde são abordados estudos sobre consumo de moda, performance de gênero e a Drag
Queen e a mitologia da Jornada do Herói; O percurso metodológico, onde apresentamos
o corpus de pesquisa e as técnicas de entrevista e análise; Encerrando com os diálogos
teóricos feitos com os achados de pesquisa e as considerações finais.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1. CONSUMO DE MODA
A moda possui, entre outras, duas facetas singulares: a busca pela individualidade e a
necessidade de integração social; amolda-se perfeitamente ao estudo do consumo como
forma de comunicação e interação nas tribos da sociedade moderna.
A primeira parte da premissa refere-se ao estilo de vestir como assinatura, reação contra
a sociedade de massa, onde a individualidade é expressa amplamente pela forma de vestir
(DICHTER, 1985). Bollon (1993) define estilo como
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modo específico de funcionamento da aparência, repousando sobre
a elaboração de imagens e de símbolos – vindos do registro geral
da representação - sempre aparece como um modo de expressão
infinitamente mais sensível e sutil, maleável porque permanentemente
contraditório e para sempre inacabado, por isso poético e profético,
do que a linguagem habitual, dominada pela lógica e seu sacrossanto
princípio de não-contradição (p. 164).

A segunda refere-se como pressões sociais para a conformidade podem
influenciar dramaticamente a escolha de estilos. Esta pressão ocorre principalmente pela
aprovação social do grupo no qual o indivíduo quer ser aceito. Neste momento entra o
conceito de conformidade que se refere à mudança nas crenças ou ações como reação à
pressão real ou imaginária do grupo (SOLOMON, 2002). São essas normas que regem o
uso apropriado de roupas entre outros itens pessoais.
O vestuário de moda é considerado como a expressão de valores individuais e
sociais predominantes em período de tempo determinado. É visto como forma de expressão
da personalidade, extensão visível e tangível da identidade e dos sentimentos individuais.
É forma de comunicação não verbalizada, estabelecida por meio das impressões causadas
pela aparência pessoal de cada um (MIRANDA, 2017).
Por sua complexidade, a moda não pode ser explicada por somente uma teoria.
Para ser entendida devem-se analisar várias perspectivas diferentes conforme podemos
verificar no Quadro 1.
Quadro 1 – Continuum micro-macro da adoção de moda
Nível

Fatores de influência

Macro no extremo

Sistema Cultural

Valores culturais e ideologias
Tradição versus mudança
Mídia, arte, economia, religião, política.
Geração e tendências

Sistema da Moda

Compradores da moda, designers de moda.
Mídia de moda e campanhas publicitárias
Sistema de produção global

Negociação com os outros

Conformidade
Líderes de moda e inovadores
Trickle-down theory
Trickle-across theory
Trickle-up theory

Negociação com o eu

Escolha individual, gostos.
Aprendizado estético
Ambivalência

Micro no extremo

Fonte: Damhorst (2000, p. 247)
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De acordo com Oliveira Filho (2019), através do arranjo dos elementos
visuais, na construção de seus discursos visuais as Drag Queens refletem estilos, estéticas
específicas, aspectos culturais, gostos pessoais e estados de humor. Sendo assim, o estudo
da construção estética das Drag Queens está nos dois extremos entre o Sistema Cultural
e a Negociação com o eu.
2.2. PERFORMANCE DE GÊNERO E A DRAG QUEEN
Para compreender as Drag Queens, se faz necessário, primeiramente, entender
algumas questões plurais sobre gênero. O conceito do sexo em um sistema binário macho
x fêmea é o ponto de partida para compreender essas questões. Diretamente ligado à
biologia do ser vivo, o sexo dos seres humanos é definido ainda na gestação.
Para além do sexo dos sujeitos, os conceitos de gênero e identidade de gênero
são necessários para compreender que não só o binarismo macho x fêmea permeiam a
sociedade. A distinção sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o sexo pareça
intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído: consequentemente
não é nem o resultado casual do sexo, nem tampouco tão aparentemente fixo quanto este
(BUTLER, 2008). O gênero é, então, um entendimento de identidade dos sujeitos: nascer
macho ou fêmea não é um fator que necessariamente determina ser masculino ou feminino,
homem ou mulher.
A hipótese de um sistema binário dos gêneros encerra implicitamente
a crença numa relação mimética entre gênero e sexo, na qual o
gênero reflete o sexo ou é por ele restrito.  Quando o status construído
do gênero é teorizado como radicalmente independente do sexo, o
próprio gênero se torna um artifício flutuante, com a consequência
de que homem e masculino podem, com igual facilidade, significar
tanto um corpo feminino como um masculino, e mulher e feminino,
tanto um corpo masculino como um feminino (BUTLER, 2008, p. 26).

Quando falamos de Drag Queens, é importante entender que o seu
ser feminino não se aplica a uma natureza identitária, mas a um ser performático,
temporário, político, artístico e estereotipado do feminino. Drag Queen não é uma
identidade de gênero. Drag Queen é uma performance de gênero. Sendo assim,
compreende-se que a performance drag não tem relação direta com o sexo, a identidade
de gênero ou a orientação sexual de quem a performa. Uma Drag Queen pode ser
homem ou mulher, cis ou trans, hétero ou homossexual.
A performance de personagens femininos, executadas principalmente por
atores homens, não é uma exclusividade do contemporâneo. Por questões sociais e/ou
religiosas, historicamente, as mulheres eram proibidas de participar em performances
teatrais. Sendo assim, o aparecimento das Drag Queens está diretamente relacionado
ao teatro. Há relatos da presença de homens travestidos com indumentárias femininas
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em rituais sagrados desde civilizações primitivas. Conforme relatam Baker (1994),
Trevisan (2011) e Amanajás (2014), eles estavam presentes nos teatros gregos,
passando por Esparta, Egito Antigo, nos teatros ingleses dos séculos XVI e XVII,
passando pelos tradicionais teatros orientais do Japão e China, chegando até a
aparecer em relatos dos autos catequéticos dos jesuítas no Brasil colonial.
A partir do final do século XVII e começo do século XVIII, segundo Dourado
(2009), a presença de mulheres em cena passa a ser permitida no teatro europeu.
Como não havia mais a necessidade de substituir a ausência feminina nos palcos,
essa mudança transfere o papel do homem travestido para um caráter mais cômico.
Com o passar do tempo a prática passa a ser associada a um desejo homossexual de
se vestir como mulher e passa a ser rejeitado por parte da sociedade. Até o início do
século XX a cultura drag ainda se mantinha apenas no meio teatral, nas apresentações
burlescas.
Segundo Dourado (2009), nos anos 60, com a instauração dos movimentos
artísticos de vanguarda, como o Happening e a Performance, estar em cena não
significa mais interpretar uma personagem, mas performar a própria identidade do
ator. As décadas seguintes – anos 70, 80 e 90 – a cultura pop e a indústria cultural
ajudaram a popularizar a cultura drag, com sua inclusão no cinema e na música.
Filmes como A gaiola das loucas (1978 e 1996), Paris is burning (1990) e Priscilla, a
rainha do deserto (1994) ajudaram a difundir as práticas e costumes da cultura drag e
os componentes lúdicos e satíricos que envolvem suas performances. Na atualidade,
as Drag Queens viraram um fenômeno da cultura pop mundial através do programa
vencedor de 19 prêmios Emmy, RuPaul’s Drag Race – um reality show americano
onde as competidoras são Drag Queens em busca do título de Drag Superstar.
Em suma, Dourado (2009) afirma que Drag Queens são transformistas
que não tem pretensão em parecer autênticas mulheres, mimetizando a imagem de
uma hiperfeminilidade, de visual exagerado, cujas divas do cinema e da música e os
ícones gays da cultura pop são suas fontes de inspiração. Vencato (2013) completa
5
que a drag é uma montagem (ou montação ) transitória, e envolve graus variados
de intervenção corporal, dependendo dos resultados pretendidos pelo artista. Para
Louro (2003), ao exagerar os traços femininos não o faz no intuito de passar por uma
mulher, mas de exercer uma paródia de gênero.
Segundo Pessoa e Similli (2010), a Drag Queen demonstra que todo corpo
é uma construção social e cultural e, por meio do seu corpo e sua indumentária, ela
se transforma em vetor de leituras e interpretações dos gêneros, desconstruindo e
transformando os conceitos de masculinidade e feminilidade. Ao borrar as linhas entre
arte, sexo, gênero, identidade e corpo, a Drag Queen se afirma como um ser político.
Podemos então afirmar que uma Drag Queen é um ato político e performático de
gênero. Ela não é um sujeito feminino, mas performa uma feminilidade heroica, onde
a persona criada pelo artista liberta esse sujeito dos padrões culturais de gênero.
5 termo mais utilizado entre as Drag Queens para designar a produção de um look - combinação de artefatos que vestem o
corpo (roupas, acessórios, maquiagens, perucas, enchimentos, etc.).
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2.3. A MITOLOGIA DA JORNADA DO HERÓI
Em 1949, em seu livro The hero with a thousand faces, Joseph Campbell
apresenta o conceito de narratologia denominado A Jornada do Herói (figura 1), em que
“ele aplicou o conceito do trajeto circular a diversos exemplos da literatura mundial. A
jornada do herói tipicamente inclui um chamado à aventura, o auxílio de um ajudante
e a descida para um lugar novo e estranho” (LUPTON, 2017, p. 26).
Figura 1 – A jornada do herói.

Fonte: Lupton (2017, p.27)

A partir de Campbell (1949), é possível dividir a Jornada do Herói nas seguintes
etapas:
O Mundo Comum
A Jornada tem início com o herói, uma pessoa comum, que vive em seu mundo
normal, exercendo suas atividades rotineiras. Para que exista o Mundo Especial em que
a aventura acontece, é necessário o contraste, o Mundo Comum. “Os dois mundos, divino
e humano, só podem ser descritos como distintos entre si — diferentes como a vida e a
morte, o dia e a noite. As aventuras do herói se passam fora da terra nossa conhecida, na
região das trevas” (CAMPBELL, 1949).
O Chamado da Aventura
O herói é apresentado à uma relação de forças que não são plenamente
compreendidas por ele. “O destino convocou o herói e transferiu-lhe o centro de gravidade
do seio da sociedade para uma região desconhecida” (CAMPBELL, 1949).
Recusa do Chamado
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Após se deparar com a possibilidade da aventura, por algum conflito pessoal,
o herói reluta em aceitar seu destino. “Aprisionado pelo tédio, pelo trabalho duro ou pela
‘cultura’, o sujeito perde o poder da ação afirmativa dotada de significado e se transforma
numa vítima a ser salva” (CAMPBELL, 1949).
Encontro com o Mentor
Para os que não recusam o chamado, o primeiro encontro da Jornada é com
o Mentor, o auxílio sobrenatural, uma figura mais experiente “que fornece ao aventureiro
amuletos que o protejam contra as forças titânicas com que ele está prestes a depararse” (CAMPBELL, 1949). É uma relação de mestre e discípulo que prepara o herói para a
Jornada.
A Travessia
A passagem pelo primeiro limiar é o passo inicial do herói para dentro do
Mundo Especial, o ventre da baleia, o momento em que a aventura decola. “Tendo as
personificações do seu destino a ajudá-lo e a guiá-lo, o herói segue em sua aventura até
chegar ao ‘guardião do limiar’, na porta que leva à área da força ampliada” (CAMPBELL,
1949).
Testes, Aliados e Inimigos
O caminho de provas do herói é sempre composto por novos desafios, testes,
aliados que o auxilia e inimigos que o atrapalha. Podendo se repetir por diversas vezes na
Jornada, essas interações ajudam o herói a se tornar mais forte para os próximos desafios.
“Tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma paisagem onírica povoada por formas
curiosamente fluidas e ambíguas, na qual deve sobreviver a uma sucessão de provas”
(CAMPBELL, 1949).
A Abordagem
A aproximação da caverna oculta, o encontro com a deusa, nessa etapa o
herói se depara com o que vinha se preparando durante a sua Jornada. “A aventura última,
quando todas as barreiras e ogros foram vencidos, costuma ser representada como um
casamento mísico (hierógamos) da alma-herói triunfante com a Rainha-Deusa do Mundo”
(CAMPBELL, 1949).
Provação, Morte e Ressurreição
A provação suprema, a apoteose, é um momento crítico na aventura. O herói
precisa morrer – literalmente ou metaforicamente – para renascer mais forte. “A arte, a
literatura, o mito, o culto, a filosofia e as disciplinas ascéticas são instrumentos destinados
a auxiliar o indivíduo a ultrapassar os horizontes que o limitam e a alcançar esferas de
percepção em permanente crescimento” (CAMPBELL, 1949).
Recompensa
A conquista da vitória, a benção última, é o momento em que o herói encontra o
seu prêmio na Jornada: um tesouro, arma especial, fonte da juventude, ou reconhecimento,
sabedoria e experiência. “O herói busca, por meio do seu intercurso com eles [os deuses],
não propriamente a eles, mas a sua graça, isto é, o poder de sua substância sustentadora”
(CAMPBELL, 1949).
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Caminho de Volta
Na passagem pelo limiar do retorno, mais forte e habilidoso, o herói inicia a
jornada de volta ao Mundo Comum. “Seu retorno é descrito como uma volta do além. Não
obstante — e temos diante de nós uma grande chave da compreensão do mito e do símbolo
—, os dois reinos são, na realidade, um só e único reino” (CAMPBELL, 1949).
Ressurreição
O herói ressurge no Mundo Comum como um novo ser, o senhor dos dois
mundos, mais experiente, sábio, com uma nova personalidade, trazendo as lições aprendidas
no Mundo Especial.
“A liberdade de ir e vir pela linha que divide os mundos, de passar da
perspectiva da aparição no tempo para a perspectiva do profundo causai e vice-versa
— que não contamina os princípios de uma com os da outra e, no entanto, permite à
mente o conhecimento de uma delas em virtude do conhecimento da outra — é o talento
do mestre” CAMPBELL (1949, p. 130).
Retorno com o Elixir
A “poção mágica” que o herói traz consigo para o Mundo Comum, a liberdade
de viver, algo útil para si e sua comunidade, um tesouro. “O alvo do mito consiste em dissipar
a necessidade dessa ignorância diante da vida por intermédio de uma reconciliação entre
consciência individual e vontade universal” (CAMPBELL, 1949).
3 PERCURSO METODOLÓGICO
De acordo com Dourado (2009) e Grupo (2021), em Recife, um dos maiores
marcos da performance queer é o surgimento do grupo teatral Vivencial, em 1974. Abordando
assuntos polêmicos como homossexualidade, violência, drogas e política em suas peças, o
grupo que chegou a construir seu teatro próprio – o Vivencial Diversiones – tinha travestis
e transformistas dentre os seus membros. Em 1991 estreia no Teatro Valdemar de Oliveira
o espetáculo Cinderela, a história que sua mãe não contou, sucesso de bilheterias por
nove anos do grupo teatral Trupe do Barulho, um dos legados do Vivencial. Interpretada
pelo ator Jeison Wallace, a protagonista Cinderela, ganha seu primeiro especial de Natal
em 1995 na TV Jornal do Commercio e, em 2002, seu programa fixo na programação da
emissora até os dias atuais.
Munidos de um legado histórico-cultural e uma cidade que proporciona uma
diversidade de festas, bares e boates LGBTQIA+, a cena drag recifense é invadida por jovens
influenciados, segundo Pereira (2016), por ícones da cultura pop – como RuPaul e Pabllo
Vittar. Homens homossexuais, abaixo dos 35 anos de idade, passam a ter interesse em
performar a arte Drag, em diversas vertentes estéticas e atuações, dublando, apresentando,
animando festas, atuando, cantando, dançando, fazendo shows de comédia stand up,
recebendo convidados, maquiando, entrevistando e tocando como djs.
Nesse contexto surge o estudo proposto, com o intuito de investigar o
comportamento de consumo de moda de Drag Queens da cidade do Recife. Foram
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realizadas entrevistas em profundidade com 20 sujeitos de idades entre 18 e 35 anos que
performam a arte drag em Recife e Região Metropolitana, cujo perfil está apresentado no
Quadro 1. A identificação e abordagem de alguns dos entrevistados foi realizada por meio
de seus perfis nas redes sociais (Facebook e Instagram). Além disso, para alcançar alguns
dos sujeitos, foi aplicada a técnica da Bola de Neve, onde o indivíduo entrevistado indica
outro indivíduo que também faz parte do recorte definido.
Quadro 1 – Corpus de pesquisa

Drag Queen
Vicky Venenosa
Alexia Tarantino
Margareth Tarantino
Dahlia Mayfair
Safira Blue
Tory Milicent
Charlotte Delfina
Dita Dura
Mila Perón
Nina Poison
Vanda
America
Kelly Venenosa
Moon Moon
Cassia Blue
Chloe Noriega
Ruby Nox
Emily Amber Nox
Diesel Nox
Zizara Caralhon

Cidade

Idade

Recife

30

Recife

30

Recife

27

Olinda

24

Recife

20

Jaboatão

20

Recife

23

Recife

21

Recife

21

Recife

30

Recife

25

Recife

21

Recife

25

Paulista

21

Recife

20

Recife

26

Recife

24

Recife

24

Recife

25

Recife

20

Profissão
Analista de marketing
Empresário
Empresário
Professor
Estudante
Artista
Figurinista
Estudante
Artista
Maquiador
Promotor de eventos
Vendedor
Artista
Estudante
Estudante
Publicitário
Estudante
Estudante
Professor
Empresário

Fonte: Autores.

Elaborou-se um roteiro semiestruturado de entrevista, que abordou
questionamentos sobre a persona criada, surgimento, inspirações, estética e
personalidade de suas Drag Queens, além de informações sobre o consumo dos
artefatos presentes em suas produções. As entrevistas foram gravadas, gerando um
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total de 10 horas e 39 minutos de entrevistas, e posteriormente transcritas em 152
páginas.
Thompson, Pollio e Locander (1994) mostram que tanto a interpretação
dos significados pessoais quanto a compreensão reflexiva do eu e tanto a interpretação
quanto a compreensão de um texto dependem da história pessoal do consumidor para
serem realizadas, resultando na atribuição de significados expressos na linguagem
desse consumidor, o que apoia o uso nesse estudo das técnicas de “história de vida”
junto às entrevistas narrativas. As entrevistas narrativas consideram as histórias a
forma mais interessante de relato de experiências e significados. As histórias é que
trazem o sentido da vida (SHANKAR, ELLIOT, & GOULDING, 2001).
Os dados encontrados foram selecionados e agrupados dentro de
categorias que não foram previamente estabelecidas, mas detectadas durante a
análise do discurso transcrito, o que levou, dentro da abordagem interpretativista, a
relacionar esses achados de pesquisa com as etapas da Jornada do Herói de Campbell
(1949).
4 ANÁLISE DOS ACHADOS DE PESQUISA – A JORNADA
A partir da análise das narrativas dos entrevistados em diálogo teórico com
o conceito da Jornada do Herói de Joseph Campbell (1949), foi possível compreender a
jornada das Drag Queens da cidade do Recife e região metropolitana enquanto Jornada do
Herói. Na sequência apresentaremos cada etapa da Jornada do Herói enquanto categorias
analíticas do estudo:
O Eu Subjugado
“Eu sempre fui muito tímido, mas entre os amigos eu sempre fui o
engraçado, o brincalhão, então eu tinha vontade de mostrar isso
para as outras pessoas também.” Diesel Nox
“(...) quando a gente é pequeno, a gente é LGBT, a gente nunca
consegue ter uma boneca, a gente sabe dos preconceitos e tudo
mais, então, tipo, meu Deus, quando eu via uma boneca o meu olho
brilhava. Eu queria ser aquela boneca! Eu lembro que, quando eu
era pequeno, eu tinha muito amigo imaginário... então, eu, na minha
cabeça, eu não poderia ser aquilo, mas a minha amiga imaginária
era tudo o que eu não queria ser, entendeu?” Tory

Em Campbell (1949), antes de ser um herói, o sujeito vive no Mundo Comum
onde ele é invisível e infeliz. No caso das Drag Queens, esse normal é ditado pelas normas
e padrões de gênero que subjugam o eu, tirando a sua liberdade de expressão.
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O Despertar
“(...) foi que eu vi aquele show de drag na minha vida, o palco,
(...) aí eu fiquei encantado com aquilo, né? Vi um bocado de drag
montada, e disse: “será que isso presta? Vamos fazer um dia!”.”
Kelly Venenosa
“Surgiu depois que eu comecei a acompanhar o meu amigo, Pablo,
ele é tanto a minha drag mother quanto a drag mother da Zizara.
Eu comecei a acompanhar, nas redes, ele se montando... e teve
os jogos internos da minha escola, o tema era Grécia e tudo mais,
aí eu fiz “Pablo, que tal a gente fazer uma montação de Medusa?”,
foi a minha primeira montação. Aí ele me montou e tal, e começou
naquela brincadeira na escola mesmo, foi crescendo e até hoje a
gente tá aí.” Dita

Em Campbell (1946) encontramos a chamada para a aventura, o despertar
do herói. No caso do sujeito subjugado, seu despertar acontece com o encantamento ao
ver alguém sendo livre em sua performance Drag.
Preconceitos
“Era muito complicado isso pra mim, porque eu tenho uma família
evangélica e, pra mim, isso era, tipo, se travestir. Pra mim era errado,
na época. Faz tempo isso. Então eu fui vendo ele fazer e, com o
tempo, eu fui começando a me interessar.” Emily Nox
“(...) eu sou do interior, moro aqui tem quase 10 anos mas, assim,
quando eu ia, por exemplo, no São João de Caruaru, tinha drag,
tá ligado? Quando eu comecei a frequentar a Metrópole aqui, tinha
drag... só que isso me assustava um pouco, teve até um menino
que eu deixei de ficar com ele porque eu soube que ele ficava com
um cara que fazia drag.” Nina

Campbell (1949) relata que o momento da recusa, ocorre por algum conflito
pessoal ou até mesmo cultural. É possível identificar essa etapa na Jornada da Drag: um
momento em que ele enfrenta os preconceitos sociais e os próprios. Damhorst (2000)
também aponta os valores culturais e ideologias do sistema cultural como fator de influência
da adoção de moda.
Mãe Drag + Inspirações
I. “A minha mãe drag já costurou pra mim. Tem isso entre as drag
queens, de mãe drag. E eu tenho a minha mãe drag, que é Mahalla.”
Vanda
II. “E eu comecei a assistir RuPaul, comecei a me inspirar nas gatas
daqui e comecei a me montar.” Moon Moon
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III. “Então eu vou desde figuras pop que eu admiro, ou então modelos
que eu acho incríveis (...)” Dahlia Mayfair
IV. “Então as maiores inspirações são as mulheres de cada década
da moda, as grifes de alto luxo, essa questão mesmo.” Charlotte
Delfina
V. “Às vezes passa no feed e (...) aquela imagem me inspira de
alguma forma.” Margareth Tarantino

Assim como na Jornada do Herói de Campbell (1949), a Drag, em sua Jornada,
tem o auxílio de mentores, guias que ajudam com inspirações, histórias, experiências e
artefatos no início da aventura. No caso da Drag, a figura do mentor é identificada pela
mãe Drag (I) – uma Drag Queen acessível, geralmente local, e mais experiente que ajuda
a sua “filha” a se montar pelas primeiras vezes – e demais inspirações de consumo: outras
Drag Queens (II), ícones da cultura pop (III), universo da moda (IV) e redes sociais(V).
Esse momento pode ser compreendido pela combinação dos conceitos de aprendizado
estético (negociação com o eu) e mídia, arte, economia, religião, política (sistema cultural)
de Damhorst (2000).  
O Consumo de artefatosO Convívio Social
I. “Eu já tenho três, quatro filhas drags. (...) A gente convive, tá
sempre ali, de boa, se ajuda, tem uma relação de família, sabe?”
Moon Moon
II. “Porque a gente tem uma casa bem grande, a gente tem a
Maison Poison, que é um grupo de drags, e a gente também tem
muitas amigas que se montam.” Milla Peron
III. “Assim, em relação a gênero, expressão de gênero, sexualidade,
expressão de sexualidade e crenças, valores, tudo foi expandindo
bastante e melhorando muito por causa de drag e por causa de
tudo o que rodeia drag, a cena daqui. Eu conheci pessoas trans,
eu conheci outras drags, conheci pessoas que eu teria ou medo
ou preconceito de entrar em contato com, quando eu não me
montava, sabe?” Dahlia
Em sua Jornada, o herói precisa dos aliados para superar os obstáculos postos
pelo seu vilão. Para combater o seu antagonista, a heteronormatividade, a Drag encontra
na cena LGBTQIA+ seus testes, aliados e inimigos por meio dos convívios sociais: sua mãe
Drag e outros aliados: grupo familiar (I), grupo de amigas Drag (II) e outros membros da
comunidade LGBTQIA+ (III). Aqui também é possível traçar o diálogo teórico com Solomon
(2002), e seus conceitos de aprovação e pertencimento em meio a um grupo.
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Performance de Gênero
Eu Livre
“Quando eu comecei a fazer Marga eu não via como uma
personalidade fora de mim. Eu via como se eu pudesse libertar
algo dentro de mim.” Margareth Tarantino
“Não sei, eu acho que eu perco a vergonha. Como eu disse, eu
fico mais livre, é meio que um escudo, e eu me sinto mais tranquilo
de brincar com as pessoas, aproveitar mais a festa e até pegar
as pessoas também.” Emily Nox
A recompensa para o herói é o momento da Jornada em que ele encontra
o seu prêmio. No caso da Drag Queen, seu troféu é a descoberta da sua possibilidade
de ser livre, diferente do seu “eu subjugado” no Mundo Normal, sua persona proporciona
momentos de performar não só a sua feminilidade, como também o seu “eu livre”, sem
vergonhas, julgamentos ou amarras culturais.
Reflexões e Aprendizados o sujeito traz consigo as reflexões e aprendizados
adquiridos enquanto Drag Queen, e a percepção de que os dois mundos – Comum e Drag
– são, na verdade, o mesmo.
Eu Real
“(...) hoje em dia eu sei quem eu sou.” Cassia Blue
“Eu digo que eu sou uma pessoa transformada, eu sou uma pessoa
diferente.” Tory Milicent
“Porque eu acho que drag é uma libertação espiritual, além de
ser espiritual, é uma libertação, uma coisa que você se sente tão
bem que você se liberta de uma maneira que não tem limite.”
Charlotte Delfina
Com a revelação de que o “eu subjugado” pode ser um “eu livre”, o sujeito
ressuscita como um novo “eu”, um “eu real”, diferente de antes. Ele percebe que a liberdade
do “eu livre” é agora parte de si, mesmo desmontado, fora da sua persona. Esse “eu real”,
diferente do “eu subjugado” inicial, apresenta uma relação melhor com o mundo e com ele
mesmo.
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Contexto Pessoal
I. “Eu sou drag queen, que é uma das figuras mais marginalizadas
da sociedade. Então eu vou ter preconceito com o quê? Eu vou
criticar quem?” Vanda
II. “(...) de ter mais confiança de conversar com as pessoas, ter
mais confiança em entrar em determinado espaço que eu não
entraria porque eu tenho vergonha, de ter mais confiança de me
expressar (...)” Cassia Blue
III. “Me deu muito mais segurança pra explorar o meu visual e o
meu corpo.” Moon Moon
IV. “Aí o que me salvou, de todo o fato de não ter entrado em
depressão, (...) foi ter feito drag.” Dita Dura
O retorno com o elixir, presente na Jornada de Campbell (1949), toma forma
em melhorias que impactam os sujeitos em diversas características dentro de um contexto
pessoal e social: empatia (I), aprimoramento da autoconfiança e comunicação (II), aceitação
do corpo (III) e terapia (IV).
O elixir é também a própria moda. Desde o momento em que ele aceita o
chamado para a aventura – se montar –, o sujeito percorre um caminho de conflitos culturais
(sistema cultural) e consigo mesmo (negociação com o eu), como apresentado por Damhorst
(2000). No processo de dominar a construção estética da sua persona Drag e dominar a
cultura e consumo de moda em sua Jornada, o “eu subjugado” desenvolve um “eu real”
poderoso, livre.
5 CONCLUSÃO
Retomando a pergunta norteadora desse estudo: Como se constitui a jornada
de consumo na construção das personas de Drag Queens enquanto heróis da subversão
de gênero?
Por meio dos paralelos traçados com os conceitos da jornada do herói, baseado
na figura 1, foi possível desenvolver o infográfico (figura 2) que apresenta os principais
achados das análises das entrevistas realizadas.
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Figura 2 – A jornada da Drag Queen.

Fonte: autores – adaptada de Lupton (2017, p.27).
Todas as etapas presentes na jornada do herói de Campbell foram encontradas
nas narrativas das histórias de vida dos sujeitos entrevistados que, ao contar a sua jornada
de consumo para o nascimento das suas personas Drag Queen, descreveram as etapas para
o surgimento do herói, como identificado por Campbell em seus estudos sobre mitologia.
Podemos concluir que, apesar de não se tratar de uma identidade de gênero, ser uma
Drag Queen exerce um impacto direto na identidade de quem a performa. Os desafios
encontrados no percurso trazem amizades, habilidades e conhecimentos que reverberam
em seu cotidiano, para além do “mundo drag”, produzindo um herói da subversão de gênero
no cotidiano.
O conceito da jornada do herói se mostrou interessante para aplicação em
pesquisas nas áreas de comportamento do consumidor, moda, marketing e design. Sendo
assim, sugere-se o uso desse entendimento como um protocolo de análise para compreensão
da ação de sujeitos que buscam a subversão de estéticas construídas culturalmente. Para
pesquisas posteriores também seria interessante desenvolver o comparativo da jornada da
Drag Queen com outras trajetórias de figuras de exibição pública, como celebridades, e até
mesmo influenciadores digitais Drags. Além disso, pode-se estudar como essas trajetórias
são retratadas em textos culturais, como novelas e programas de televisão.
Em uma sociedade em que a cultura e a arte podem ser, muitas vezes,
desvalorizadas, ser artista é um ato político, heroico. A Drag Queen, assim como muitos
heróis presentes na cultura pop, utiliza da moda como forma de expressão do “eu” em
negociação consigo e com o sistema cultural, como uma armadura para se proteger e
disfarçar sua verdadeira identidade, enquanto cria uma identidade de moda de gênero
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fluido que permite que siga a sua jornada no “mundo drag”, onde esse sujeito trilha o seu
caminho de autoconhecimento e evolução pessoal em busca de sua recompensa: liberdade
6
para si e para o outro.
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RESUMO
Este artigo elabora reflexões sobre os trajes da performance “A Public Cervix Announcement” (1990) de Annie Sprinkle (EUA) e os figurinos das encenações “Manga Rosa” (2015)
de Lua Menezes para a Bololô Cia. Cênica (RN/Brasil) e “StabatMater” (2019) de Janaína
Leite (SP/Brasil), pensando em como se apresentam as aparências desses corpos em cena
e como elas dialogam e tensionam os julgamentose violências sobre corpos de mulheres,
a partir de vigilâncias moralistas. A escolha dessas obras ocorre pelas semelhanças estéticas que existem na concepção de seus figurinos, a partir das peças de roupas, da exposição de partes do corpo e de um diálogo com a temática do erotismo, do íntimo e da autobiografia. Além disso, é importante destacar que as três artistas em cena são mulheres
brancas, cisgêneras e ocidentais, dessa forma, o modo como elaboram o corpo de mulher
se relaciona com suas experiênciassubjetivas e sociais e não universaliza a experiência de
ser mulher em uma sociedade.
Palavras-chaves: Figurino. Moralidade. Gênero.
Abstract
This article analysis the costumes of the performance “A Public Cervix Anouncement” (1990)
by Annie Sprinkle (USA) and the plays “Manga Rosa” (2015) by Lua Menezes from Bololô Cia.
Cênica (RN/Brazil) and “Stabat Mater” (2019) by Janaína Leite (SP/Brazil), considering how
the appearances of the bodies are presented on stage and how they dialogue and tension
the judgments and violences concerning the women’s body, arising from moral vigilances.
The choices for these pieces were by their aesthetic similarities in their costumes designs,
in the pieces of clothes that they present, in the exposition of the body parts and in their
dialogue with themes such as erotism, intimacy and autobiography. Besides that, it’s important
to highlight that these three artists in scene are white, cisgender and western women, so,
they elaborate the women’s body related to their social and subjective experiences and it
does not universalize the experience of being a woman in a society.
Keywords: Costumes design. Morality. Gender.
Resumen
Este artículo elabora reflexiones sobre el vestuário de la performance “A Public Cervix Annoucement” (1990) de Annie Sprinkle y el vestuário de los escenarios “Manga Rosa” (2015)
de Lua Menezes para Bololô Cia. Cênica y “Stabat Mater” (2019)de Janaína Leite, reflexionando sobre cómo aparecen en escena las apariciones de estos cuerpos y cómo dialogan
y tensam los juicios y la violência sobre los cuerpos de las mujeres, a partir de vigilias moralistas. La elección destas obras se quedan por las similitudes estéticas que existen en el
diseño de sus vestuários, desde las prendas de vestir, la exposición de partes del cuerpo y
um diálogo con el tema del erotismo, la intimidad yla autobiografia. Además, destaco que
las tres artistas en escena son mujeres blancas, cisgeneras y occidentales, por lo que la
forma em que elaboran el cuerpo deuma mujer está relacionado com sus vivencias subjetivas y sociales y esto no universaliza la experiencia de ser una mujer en la sociedad.
Palabras-clave: Vestuario. Moralidad. Género.
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1 INTRODUÇÃO
Nasci e cresci em uma cidade no litoral nordestino, onde o calor é
predominante. Quando criança, estudava no turno matutino em uma escola somente
para meninas cujo uniforme consistia em um vestido branco. Ao chegar em casa,
retirava o uniforme, tomava um banho e passava o resto do dia em casa brincando
e vestindo apenas uma calcinha. Em certa idade, lembro de minha mãe falar comigo
que a partir do dia seguinte eu iria precisar vestir roupas (shorts e camiseta) para ficar
em casa, porque eu estava crescendo e os homens que viessem até nossa residência
poderiam me olhar de modo diferente e isso não era bom, isso não era algo que eu
iria querer. Não sei em que medida essa memória narra toda a realidade do fato e
obviamente que, para minha mãe, isso era uma colocação normal e necessária para
instituir o momento em que meu corpo se tornava imoral aos olhares masculinos e que
as vestes se tornariam estratégias de proteção da minha infância diante de possíveis
violências. No entanto, essa situação criou um rasgo em mim, pois me apresentava
as situações que eu poderia viver e destacava o quanto homens com os quais eu
convivia poderiam simbolizar uma ameaça ao meu corpo.
No livro “Dress and Morality” (2003), a autora e historiadora da moda
inglesa Aileen Ribeiro traça um panorama histórico sobre a relação entre a moral
e as vestes ocidentais desde as civilizações antigas até o século XX. Seguindo um
recorte eurocentrado, mas que reverbera nos corpos que habitam as Américas em
decorrência das influências da cultura europeia em nosso território através de um
processo de colonização e apagamento das culturas que estavam aqui presentes. A
autora revela como foram construídos pensamentos e práticas que moldavam a moral
da sociedade europeia, exigindo certas aparências dos corpos seguindo paradigmas
religiosos e expressando o que seria reconhecido como uma evolução espiritual
daqueles sujeitos. Segundo Ribeiro (2003), a moral é uma variável associada aos
hábitos e costumes de uma sociedade que sugere aquilo que deve ser reproduzido, a
fim de construir uma unificação social e cultural. Em busca de uma identificação com
o coletivo e uma sensação de pertencimento, passamos a reproduzir esses padrões
morais compreendidos como um modo correto de agir, sem necessariamente perceber
suas origens.
Muitas relações estabelecidas entre a moral, as roupas e as imagens dos
corpos eram permeadas por dogmas judaico-cristãos, a partir da estruturação dessas
instituições religiosas, que reforçaram ideias que buscavam identificar e aprisionar
os gêneros em papéis sociais hierárquicos e reduzir as individualidades.
Dessa forma, as vestimentas que compõem as aparências com as quais
os corpos se relacionam, tornam-se fundamentais para o estabelecimento dessa
ordem moral em uma sociedade. Ou seja, a roupa tem mais peso psicológico e de
pertencimento do inconsciente coletivo do que um peso funcional, quando segue
um padrão social pré-estabelecido. Ao mesmo tempo em que estruturas religiosas e
políticas limitam as individualidades, elas enfatizam desigualdades de gênero, raça e
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classe social, determinam as aparências adequadas para cada grupalidade de modo
a exercer poder sobre os corpos. Dessa forma, constrói-se uma visão moralista sobre
as roupas, embora:
This kind of moral indignation is based on what society deems to
be acceptable in any given situation. It has been well defined by
the art historian Quentin Bell, as ‘sartorial conscience’; clothes
are not ‘immoral’ in themselves, but they become so when worn in
3
inappropriate situations (RIBEIRO, 2003, p. 12).

A pesquisa elaborada pela autora traz evidências de como as vestes
delineiam e punem o gênero feminino, ao mostrar como os corpos de mulheres
ocidentais e europeias foram estigmatizados como sendo pecaminosos, inferiores e
imorais. Nesse sentido, tenta-se cobrir o corpo compulsivamente, ao mesmo tempo em
que se exige que ele exponha sua beleza, em virtude de um exercício da cisgeneridade
e de uma heterossexualidade compulsórias. De todas as formas, os corpos de mulheres
são tidos como territórios do homem e o binarismo torna-se fundamental para reforçar
as estratégias de poder, hierarquia e submissão.
Trazendo as narrativas, ilustrações e mitologias bíblicas, a autora mostra
ainda como os corpos de mulheres eram associados a imagens demoníacas e
caricaturizadas, além da elaboração de repetitivo uso de uma linguagem que inferioriza
a mulher, o que constrói um espaço ideológico para práticas misóginas, transfóbicas
e homofóbicas a partir da negação e/ou submissão do que era compreendido como
feminino em qualquer corpo. Figuras bíblicas como a Virgem Maria, Eva e Maria
Madalena, por exemplo, constroem um imaginário sobre os papéis sociais das mulheres,
permeando inconscientes e performando os gêneros. Exige-se desses corpos que
desempenhem papéis submissos, de contínuo sofrimento, subserviência ao deus-paitodo-poderoso e que só ganha sentido existencial quando se torna mãe ou esposa
de alguém, renegando simultaneamente sua própria sexualidade. Essas exigências
contraditórias se manifestavam nos julgamentos pelo uso de certas vestimentas não
autorizadas que deixavam determinadas partes do corpo à mostra, que evidenciavam
sua própria silhueta ou que pareciam modificar as formas naturais do corpo. Tudo
isso aliado a uma condenação com a preocupação sobre a imagem, nomeadas de
vaidades ou luxúrias que poderiam revelar pessoas sem humildade.
Most Biblical references are about female modesty and the importance
of dressing in a sober manner; ‘Favour is deceitful and beauty is vain;
but a woman that feareth the Lord, she shall be praised’ (Proverbs
XXXI), which is echoed by St. Paul in his commandment to women
3 “Esse tipo de indignação moral é baseado naquilo que a sociedade julga ser aceitável em qualquer situação dada. Isso
tem sido bem definido pelo historiador da arte Quentin Bell, como ‘consciência indumentária’; roupas não são ‘imorais’ por si
mesmas, mas findam se tornando quando usadas em situações inapropriadas”. (Tradução da autora).
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to ‘adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and
4
sobriety’ (I Timothy II, 9). (RIBEIRO, 2003, p. 25).

Segundo literaturas e sermões cristãos apresentados pela autora, havia
uma associação direta entre a mulher e o pecado, percebendo-a como mais suscetível
a esses erros e, também capaz de influenciar homens no mesmo caminho. Na repetição
dessas narrativas, percebe-se como a sociedade ocidental elabora uma linguagem que
compreende as categorias mulher e feminino como ofensas, autorizando a violência
sobre os corpos que se expressarem desse modo. Importante compreender que quem
a autora nomeia de moralistas são homens do clero, da política, da literatura e até
da filosofia. Ou seja, homens que podiam se expressar e dominavam a linguagem
para manutenção do seu status e exercícios de poder. A pesquisa de Ribeiro (2003)
mostra que, quando as mulheres começam a também se expressar pela escrita, as
críticas e questionamentos as ordens vigentes passam a ganhar mais força.
No decorrer dos séculos, essa moralidade vai variando, seja através de
uma atualização das limitações e cerceamentos aos corpos, ou através de tensões
criadas por movimentos feministas que exigiam o poder da mulher sobre o próprio
corpo. No entanto, esse percurso histórico realizado pela autora nos mostra como a
assunção do corpo da mulher como objeto sexual, a eliminação de sua condição de
sujeito e suas possibilidades de expressão foram construções longas e contínuas.
2 VESTIR-SE COMO ATO DE GÊNERO
Essa construção a respeito da imagem corporal que uma mulher deve
seguir, a partir das vestimentas e acessórios, dialoga com a ideia de performatividade
do gênero desenvolvida pela pesquisadora estadunidense Judith Butler (2003). Em
um sistema de hierarquização binária e heteronormativa, a mulher precisa atuar de
determinadas formas, a fim de ser socialmente reconhecida como tal e seguir seu
lugar de sujeição. Relevante destacar que mesmo obedecendo às normas do gênero,
corpos de mulheres estão sendo sempre marcados pela violência. Para Butler (2003),
os gêneros não correspondem a uma expressão da originalidade ou da natureza, ao
invés disso, constituem-se de atos performativos que delineiam a cisgeneridade e a
heteronormatividade a fim de estruturar sistemas de opressão.
Em outras palavras, atos, gestos e desejo produzem o efeito de
um núcleo ou substância interna, mas o produzem na superfície do
corpo, por meio do jogo de ausências significantes, que sugerem,
mas nunca revelam, o princípio organizador da identidade como
causa. Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais,
são performativas, no sentido de que a essência ou identidade que
4 A maioria das referências bíblicas falam sobre a modéstia feminina e a importância de se vestir de maneira sóbrias, ‘a
formosura é falsa e a beleza é fútil; mas uma mulher que teme ao Senhor, ela deve ser louvada’ (Provérbio XXXI), que foi
ecoado por São Paulo quando ordena que as mulheres ‘se adornem de maneira modesta, com vergonha e sobriedade’ (I
Timóteo II, 9). (Tradução da autora).
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por outro lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas
e sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos. O
fato de o corpo gênero ser marcado pelo performativo sugere que ele
não tem status ontológico separado dos vários atos que constituem
sua realidade. (BUTLER, 2003, p. 194).

A autora argumenta dizendo que o gênero é um projeto a ser seguido para
a sobrevivência cultural e, “portanto, como estratégia de sobrevivência em sistemas
compulsórios, o gênero é uma performance com consequências claramente punitivas”
(BUTLER, 2003, p. 199). Dessa forma, podemos compreender que há uma série de
regras a serem obedecidas para que o gênero se exerça sobre os corpos. E sobre
essas regras, ela diz que:
Os vários atos de gênero criam a ideia de gênero, e sem esses atos
não haveria gênero algum, pois não há nenhuma ‘essência’ que ele
expresse ou exteriorize, nem tampouco um ideal objetivo ao qual
aspire, bem como não é um dado de realidade. (BUTLER, 2003, p.
199).

A partir dessas colocações, podemos pensar que vestir-se também
configura um ato de gênero que se constitui sobre a superfície do corpo. Nas relações
sociais, os sujeitos interagem a partir de suas aparências e determinar os modos como
os corpos devem se apresentar em sociedade torna-se uma demanda essencial para
a produção desses sistemas.
Relacionando com a pesquisa de Aileen Ribeiro (2003), a moral das
vestes torna-se uma estratégia de vigilância desses atos de gênero, em que se
exige obediência as correspondências com os dois únicos gêneros possíveis para
uma sociedade conservadora. Essa moral sobre as vestes vai desde a recusa as
extravagâncias, vaidades e aparências em uma abordagem religiosa cristã, como
também a uma exigência de que homens e mulheres executem papéis sociais opostos,
heterossexuais e binários em que um corpo precisa ser o avesso do outro e qualquer
sinal de fluidez ou intersexualidade precisa ser fortemente negado e punido. Tal norma
é fortemente expressada quando designamos gêneros e outras qualidades às peças
de roupas, seus recortes e cores.
Dessa forma, as vestimentas como componentes essenciais dessas
performances de gênero podem se tornar possibilidades punitivas e cerceadoras das
individualidades ou ainda podem se tornar campos de desobediências de gênero e
das vigilâncias opressoras que impedem as existências em suas multiplicidades nãobinárias. Ou seja, a moralidade finda sendo uma estratégia de poder sobre os sujeitos,
de circunscrição das sexualidades, enquanto, que as vestimentas e a moda podem
ser dispositivos para que se exerçam esses padrões. Importante destacar que diante
dessa moral das vestes, há uma contradição evidente, quando em conclusão todos os
corpos de mulheres são violentados de algum modo, independente se obedecem ou
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não às normas aceitáveis dos gêneros. A moral das vestes fiscaliza todas as formas
de feminilidade em todos os corpos de diferentes genitálias, autorizando ou proibindo
seus trânsitos e expressões.
Quando as mulheres rediscutem suas vidas políticas e cotidianas, elas
também o fazem na cena. Na arte da performance, elas reivindicam seu espaço
de expressividade, extrapolam as limitações de fala sujeitas às personagens,
frequentemente criadas por dramaturgos e expõem suas superfícies. Se para a
convenção social em torno da moral, combinamos de não exibirmos nossas genitálias,
por mais que apresentemos todas as outras partes do corpo; na cena, onde esses
padrões são desarticulados, a nudez total ou parcial torna-se estratégia de discussão e
produção de pensamentos sobre si e o coletivo a partir dos olhares que os espectadores
trazem aos espaços de apresentação. Há um jogo entre o corpo vestido e despido que
tornam genitálias visíveis por elas mesmas e problematizam a moralidade. Erotismo,
violência e autoafirmação são provocados nesta exposição de si.
A seguir, apresento a leitora e ao leitor três obras cênicas que convergem
com essa discussão. E que mesmo seguindo códigos da cisgeneridade feminina, ao
invés de apenas obedecê-los seguindo os padrões de adequação aos espaços, corpos
e interações, elas provocam limites e desmoralizam olhares quando articulam corpos
nus, seminus ou vestidos de roupas que configuram uma intimidade.
3 DIANTE DE UMA VAGINA
Na performance “Public Cervix Anoucement” (1990) de Annie Sprinkle,
a artista e sexóloga estadunidense convida o público a observar seu canal vagina,
abrindo-o com um espéculo e oferecendo lanternas e binóculos para que a plateia
pudesse ver de onde saíram um dia. Em uma sala ambientada com móveis que
recriava um quarto e vestida com roupas íntimas, a performer deixa sua vulva despida
e realiza um duplo movimento quando abre as pernas e a vagina para os olhares dos
espectadores. O traje da performance consistia em peças já descritas em outra obra
artística de Sprinkle, “Anatomy of a Pin-Up” (1988), uma fotografia que descrevia os
detalhes da aparência que uma mulher deveria ter para alcançar esse padrão pin-up
e consequentemente, produzir uma “feminilidade pornográfica” como ressalta Paul B.
Preciado (2017) ao discorrer sobre as obras da artista.
A performance foi exibida pela primeira vez em 1990 em Nova York. Dois
anos depois é reapresentada em Cleveland (EUA) durante um show intitulado “Post
Post Porn Modernist” e interditada pelo departamento de ética da polícia, segundo
a pesquisadora de cinema pornográfico estadunidense Linda Williams (2017). Os
olhares sobre o corpo da mulher não podem ser questionados, é necessário que ela
desempenhe o papel social designado a elas. A artista, então, expõe o interno do corpo
de uma mulher e provoca a violência de adentrar o canal vagina seja pelo espéculo
ou pelo olhar.
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A partir da obra de Sprinkle, pode-se questionar:
Será que ela representa uma nova permutação do agente feminino
que vai além de uma das oposições binárias mais perturbadoras do
feminismo – além, por exemplo, da oposição que coloca a pornografia
como algo hostil às mulheres, à arte, e além daquela oposição que
coloca a mulher como impotente vítima do poder sexual masculino
e assim colonizada em seus desejos? (PRECIADO, 2017).

A artista coloca em cena seu corpo junto a peças de roupas categorizadas
como íntimas, ou roupas interiores, e, além disso, se despe de parte dessas peças,
tornando o íntimo à mostra e provocando jogos entre o que é exposto e o que é
ocultado. As presenças, ausências e escolhas das vestimentas revelam em cena
relações com o corpo, mas também convida a relações com o olhar do espectador. O
que precisa ser visto e questionado a partir da imagem, que sensações são evocadas,
que problematizações podem surgir quando a cena supera os moralismos cotidianos e
nos convoca a esse encontro, para muitos, inusitado por estar em um espaço diferente
do privado.
Paul B. Preciado (2017) ainda ressalta que existe, nesta obra, uma ação
performativa que permite uma discussão entre o público e o privado a partir das
sexualidades e dos gêneros impostos aos corpos. Roupas são categorizadas como
íntimas à medida que escondem as genitálias dos olhares externos, e as genitálias
em si são compreendidas como intimidades, principalmente, quando se diz respeito
às vulvas e vaginas.
Apesar do caráter íntimo, ainda há uma relação de não pertencimento
desses orifícios aos próprios corpos que os possuem. Sprinkle faz um recorte, se veste
com as roupas que denotam sensualidade, atividade pornô ou sexual, mas se despe
de apenas uma peça e torna visível uma parte específica em uma posição corporal
entre o ato sexual e a análise clínica.
Através dessa escolha, ela torna aquilo que é privado como público; ao
mesmo tempo em que assume controle sobre a ação e domina novamente a si mesma.
As vestimentas que a artista usa na performance seguem as expectativas comuns de
aparência e gênero impostas ao corpo de mulheres profissionais do sexo ou apenas
de mulheres diante de uma atividade sexual. Ao retirar apenas uma dessas peças
e abrir sua vagina ao olhar do espectador em um ato performativo e estético, ela
reelabora a moralização sobre a imagem e convoca ao diálogo reiniciado pelo olhar
comumente invasivo e punitivo.
4 DIANTE DE UMA SILHUETA
Em “Manga Rosa” (2015) do grupo potiguar Bololô Cia. Cênica, a atriz
e dramaturga cearense Lua Menezes apresenta uma encenação baseada em seus
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próprios diários e nos da escritora francesa Anais Nïn (1903-1977). As narrativas
apresentadas são carregadas de erotismo e discussões sobre as limitações impostas às
vivências e experimentações sexuais e amorosas de uma mulher. Nesta obra, os relatos
autobiográficos de mulheres que vivem suas sexualidades são postos em cena aliados
a camadas de tecidos que se revezam sobre o corpo da atriz, sempre sublinhando sua
silhueta até a consagração final e festiva da nudez, onde a vulva também se despe
dos estigmas da castidade diante de uma pequena fogueira instaurada no centro do
espaço. Uma retomada da dança, da bruxaria e da ancestralidade feminina condenada.
A artista também utiliza roupas íntimas e camisolas para compor os figurinos,
que lembram os modelos das décadas de 1930. Além da proposta cenográfica, onde
objetos antigos são colocados no espaço cênico recriando um quarto com fortes
tons rosados e amadeirados, em estratégia semelhante à de Annie Sprinkle em sua
performance.
A elaboração do fetiche por peças de roupas íntimas ditas femininas tem
forte influência do Frederick’s of Hollywood, uma marca estadunidense de lingeries
criada por Frederick Mellinger em 1947, famoso por distribuir catálogos com imagens
de mulheres vestidas com as peças vendidas pela marca e que prometia a recriação de
um corpo ideal a partir de calcinhas, sutiãs, modeladores e outros itens que tornavam
o corpo de mulher mais sensual.
A ideia de sensualidade vendida pela publicidade da marca redefiniu os
padrões ocidentais de feminilidade com uma silhueta em formato de ampulheta. A
busca por atingir esse padrão levava ao consumo e popularização dos itens. Neste
ponto, o capitalismo, a publicidade e as normas de gênero convergem na tarefa de
definir os corpos nos binarismos já elucidados neste texto. Ao definir e disseminar
esses padrões pela vestimenta, além da objetificação contínua do corpo da mulher,
temos um movimento que propõe o ato de esculpir os corpos para aproximá-los do
que seria “naturalmente” uma mulher ideal, embora essa naturalidade seja cada vez
mais inacessível e fabricada.
Seja pela imagem ou pelos movimentos, o corpo da atriz e seus figurinos,
na obra teatral “Manga Rosa”, remetem a esses padrões de beleza e sensualidade
cultuados pela sociedade, embora a dramaturgia escrita por Lua Menezes reivindique
outros olhares para esse mesmo corpo, quando suas narrativas sugerem liberdade
em suas vivências ao invés de conformismo com os aprisionamentos ao qual está
suscetível. O corpo exposto desse modo no século XXI, não mais rascunha uma
imoralidade tão agressiva e rechaçada quanto em outros momentos da história, embora
ainda possa trazer à tona as questões sobre o direito ao desejo, ao sexo e ao orgasmo,
em uma discussão entre a poesia e erotismo.
A obra que estreou no ABOCA Espaço de Teatros, em Natal (RN), no ano
de 2015, recebia críticas em relação a carga erótica que o corpo de Lua Menezes trazia
para a cena, ainda mais sendo um corpo que atendia as expectativas padronizadas
de beleza da sociedade. Nesse sentido, a própria artista questionava se o corpo,
além de muitas coisas, não é também erótico; se a nudez, além de muitas coisas,
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não é também erótica. E as respostas sendo afirmativas, torna-se político pontuar
a potência erótica desses corpos, destituídas das autorizações violentas as quais
estamos adaptados.
A relação entre as vestimentas, a sexualidade e os silenciamentos e
impedimentos das vivências sexuais de uma mulher, pode ser elaborada retomando
as pesquisas de Aileen Ribeiro (2003). A autora diz que a ênfase em certas partes do
corpo é vista como uma atitude imoral, associadas inclusive as ideias que enfatizavam
a fraqueza das mulheres e sua delinquência moral, ou seja, perspectivas misóginas
disseminadas desde a literatura medieval.
Dizia-se que tudo o que as mulheres vestiam ou faziam era para atrair os
homens ao pecado, assim como os decotes e a exposição dos seios se configuravam
como “armadilhas” para os homens (RIBEIRO, 2003, p. 47). Lua Menezes, que também
é terapeuta sexual, destaca o quanto, durante a história escrita pelos homens, as
mulheres são apresentadas como passivas em relação a tudo, mas aparecem como
ativas quando se trata da sexualidade, no sentido de incitar o outro.
Em “Manga Rosa”, a tensão sobre as vigilâncias moralistas não se dá
apenas nas escolhas dos figurinos, mas nas relações que as aparências corporais
estabelecem com a dramaturgia posta em cena, quando corpo e palavra partem de
uma mulher e ela torna-se enunciadora de si mesma, as narrativas vigentes adquirem
outra perspectiva e sugerem uma revisão dos olhares.
5 DIANTE DE UMA VULVA
Em “Stabat Mater” (2019), a atriz, diretora e dramaturga paulista Janaína
Leite realiza uma obra na qual divide o palco com sua própria mãe e trata de maternidade
e sexualidade, inspirando-se no texto homônimo da filósofa búlgaro-francesa Julia
Kristeva.
Nessa palestra-performance, a atriz veste um body modelador seguindo a
cor da sua pele, por baixo de uma camiseta social retirada ao decorrer da ação. Além
disso, é notável uma barriga falsa, remetendo à condição de grávida, e a exposição
da vulva quando a peça que cobre esta parte do corpo é solta para que se realize
uma dança erótica.
Nesse caso, não temos um espaço de quarto como nas obras anteriores,
mas uma sobreposição de objetos e formas que elaboram um espaço onírico onde a
artista dialoga com suas memórias, sonhos, traumas, arquivos e reflexões sobre suas
experiências de vida na condição de mulher, filha e mãe. A sobreposição presente
nos elementos cenográficos é visível também em seus figurinos; a imagem da vulva
com pelos e da gravidez junto com uma máscara branca e cabelos compridos em
peruca provocam o lugar da mãe, recobrada na história como uma figura virgem e
assexuada.
Em “Stabat Mater” a composição do figurino, assinado por Melina Schleder,
com roupas íntimas parecem ser dispositivos para indicar ao espectador que estamos
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adentrando em um universo pessoal, em uma abordagem autobiográfica em que o
olhar (moralista) sobre este corpo produz discursos a serem problematizados.
Aileen Ribeiro já destaca a motivação de sua pesquisa como um interesse
por compreender como as roupas foram sendo entendidas como sexualmente
perturbadoras (RIBEIRO, 2003, p. 12). Mas, o que as roupas perturbam não são
apenas os olhares sobre os corpos incitados sexualmente por essas imagens, mas
também a ordem de gênero vigente e as estratégias de dominação do corpo, seja
por instituições religiosas ou políticas, ou pela fusão das duas o que representa uma
ameaça ainda maior ao exercício democrático e livre sobre os próprios corpos e suas
sexualidades.
No ápice da objetificação dos corpos das mulheres, neste caso cisgêneras
e brancas, se dá pela apropriação da vagina como orifício a ser protegido e usado
somente para fins reprodutivos e/ou violentos. “If the ideal Christian woman is chaste
and modest, even more perfect is the virgin, who is specially close to God and must
5
dress to please Him”. (RIBEIRO, 2003, p. 27).
6 CONCLUSÃO
Analisando as três obras cênicas, suas aproximações estéticas e
especificidades discursivas, podemos destacar que há uma diferença entre apresentar
o corpo completamente nu no palco e exibir a nudez de apenas partes dele; a tensão
entre a presença da nudez e da vestimenta no mesmo corpo, traz outras cargas eróticas
e de problematização, mostra a incompletude, a ausência, a escolha milimétrica de
exposição. Algo que foi retirado, porém, nesse caso não pelo outro em um ato invasivo
e criminoso de estupro; mas retirado por si mesma como ato performativo e de fala.
Esses figurinos imorais se desviam da lógica comum das normas sobre as
aparências dos corpos da mulher, seja através das roupas íntimas ou transparentes
que revelam o que está por baixo, seja pela assunção da nudez em si ou ainda por
possíveis secreções que cubram a pele da atriz ou performer. As artistas se utilizam de
experiências estéticas para expor e tensionar os olhares e os discursos sobre o corpo,
as vigilâncias moralistas, as violências sexuais e de gênero, além da objetificação de
si mesmas.
Tanto os estudos de gênero quanto as pesquisas sobre a moda revelam
as relações diretas entre corpo, vestimenta e sexualidade. Mesmo com a mudança
constante da perspectiva moralista sobre essas aparências, ainda não alcançamos
uma diluição completa desses estigmas, preconceitos e violências, embora estejamos
vivendo uma crescente desobediência das performances de gênero seja na cena, seja
nas ruas.
Questionar a moralidade das vestes indica exigir outras posturas e
pensamentos sobre os corpos, reconhecendo a multiplicidade incontável de gêneros
5 Se a mulher cristã ideal é casta e modesta, ainda mais perfeita é a mulher virgem, que está especialmente próxima de Deus
e deve se vestir para agradá-lo”. (Tradução da autora).
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e sexualidades que se manifestam nas próprias vivências individuais, além da
interdição dos atos violentos e punitivos sobre os corpos que não seguem os padrões
determinados e que se tornam bases para a manutenção de sistemas opressores.
Por operar em dimensões simbólicas e artísticas, esses figurinos não
chegam a desconstruir, de fato, as limitações dos gêneros, mas desestabilizam
narrativas, constroem e revelam superfícies para que dramaturgias feministas possam
criar abismos nas certezas.
O que determinamos como obsceno, imoral ou um atentado ao pudor, em
certas situações refletem um direcionamento do olhar voltado para uma vigilância dos
corpos e cerceamento das sexualidades; enquanto torna urgente que nos debrucemos
com seriedade sobre a educação estética, sexual e emocional da sociedade.
Ao invés de proteger as existências, essas categorias autorizam as
violências físicas e estruturais, com ênfase para os corpos das mulheres. Enquanto as
expressões artísticas que rediscutem esses lugares são constantemente censuradas,
outras violências que não operam na dimensão do simbólico são naturalizadas como
parte dos processos sociais que vivemos. Para finalizar, recupero as ações da artista
potiguar Sunsarara que através da grafitagem vem rebuceteando as paredes da cidade
de Natal (RN), resistindo aos constantes apagamentos ou coberturas das vulvas
desenhadas por ela e que parecem dialogar com as palavras de Annie Sprinkle,
Veronica Vera e outros autores em seu Manifesto Pós-Pornográfico Modernista de
1989.
Nós compreendemos nossas genitais como parte sem separação dos
nossos espíritos.
Nós utilizamos palavras explicitamente sexuais, imagens, performances para comunicar ideias e emoções.
Nós denunciamos censura sexual como antiarte e desumana.
Nós nos fortalecemos através desta atitude de otimismo sexual.
E com este amor pelos nossos seres sexuais nós nos divertimos, cura6
mos o mundo e o suportamos (SPRINKLE, VERA, [et al], 1989).
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RESUMO
Como a reutilização dos vestígios memoriais pode contribuir para agregar valor à moda
produzida por brechós? É a partir dessa pergunta que se pretende verificar de que modo
conceitos da área da memória social, tais como os vestígios memoriais, podem ser positivos
para revelar o valor dos produtos e do negócio. O presente texto, com base em teorias da
memória social, lança um olhar sobre a área da moda, a partir dos “vestígios memoriais”,
visando identificar a contribuição do brechó no âmbito da economia circular. Esse estudo
não pretende se ater aos mesmos estabelecimentos voltados à economia solidária, ou
seja, a venda de peças de segunda mão a comunidades mais carentes. O objetivo e intuito
da presente pesquisa bibliográfica é, a partir da revisão conceitual proposta, embasar os
conhecimentos sobre os temas de memória social, moda e memória, vestígios memoriais,
entre outros relacionados, a fim de trazer uma posterior reflexão sobre eles dentro do aspecto
de valorização dos produtos oferecidos em um brechó. Sendo assim também pretendese verificar de que modo esses conceitos da área da memória social, podem ser positivos
para revelar o valor dos produtos e do negócio. Para isso, foi proposto o desenvolvimento
de um produto, chamado diagnóstico de comunicação. A ferramenta proposta é embasada
nos estudos e prática de Relações Públicas.
Palavras-chaves: vestígios memoriais; brechó; economia circular.
Abstract
How can the reuse of memorial traces contribute to adding value to local fashion through thrift
stores? Based on this question, how to verify how concepts in the area of social memory,
such as memorial traces, can be positive to reveal the value of products and business. The
present text, based on theories of social memory, took a sober look at the fashion area,
based on “memorial traces”, identified a contribution of the thrift store within the scope of
the circular economy. This study does not intend to adhere to the same requirements for
the solidarity economy, that is, the sale of second-hand parts to poorer communities. The
objective and purpose of this bibliographic research is, based on the proposed conceptual
review, to base the knowledge on the themes of social memory, fashion and memory,
memorial traces, among others related, in order to bring a further reflection on them within the
valuation of the products offered in a thrift store. Therefore, it is also intended to verify how
these concepts in the area of social memory can be positive to reveal the value of products
and business. For this, we proposed the development of a product, called Communication
Diagnosis. This tool is based on the studies and practice in Public Relations.
Keywords memorial traces; thrift store; circular economy.
Resumen
¿Cómo puede contribuir la reutilización de las huellas conmemorativas a agregar valor a
la moda producida por las tiendas de segunda mano? Es a partir de esta pregunta que
pretendemos verificar cómo conceptos en el área de la memoria social, como las huellas
conmemorativas, pueden ser positivos para revelar el valor de los productos y los negocios.
Este texto, basado en teorías de la memoria social, analiza el ámbito de la moda, desde
los “vestigios conmemorativos”, con el objetivo de identificar la contribución de la tienda
de segunda mano en el ámbito de la economía circular. Este estudio no pretende ceñirse
a los mismos establecimientos enfocados a la economía solidaria, es decir, la venta de
repuestos usados a comunidades más pobres. El objetivo y propósito de esta investigación
bibliográfica es, a partir de la revisión conceptual propuesta, fundamentar el conocimiento
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en los temas de memoria social, moda y memoria, huellas conmemorativas, entre otros
relacionados, con el fin de traer una mayor reflexión sobre ellos dentro del aspecto . de
valoración de productos ofrecidos en una tienda de segunda mano. Por tanto, también se
pretende comprobar cómo estos conceptos en el ámbito de la memoria social pueden ser
positivos para revelar el valor de los productos y los negocios. Para ello, se propuso el
desarrollo de un producto, denominado diagnóstico de la comunicación. La herramienta
propuesta se basa en los estudios y la práctica de las Relaciones Públicas.
Palabras clave: huellas conmemorativas; tienda de segunda mano; economía circular.
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1 INTRODUÇÃO E MÉTODOS UTILIZADOS
O presente texto, com base em teorias da memória social, lança um olhar sobre
a área da moda, a partir dos “vestígios memoriais”, visando identificar a contribuição do
brechó no âmbito da economia circular.
Tendo em vista este olhar específico sobre a moda produzida nos brechós, surge uma
curiosidade: por que uma peça antiga e/ou usada tem tanto valor de mercado quanto uma
peça nova? Neste sentido é intuito desta pesquisa bibliográfica embasar os conhecimentos
sobre os temas de memória social, moda e memória, vestígios memoriais, entre outros
relacionados, a fim de trazer uma posterior reflexão sobre eles dentro do aspecto de
valorização dos produtos oferecidos em um brechó.
Neste contexto, pretendemos identificar a contribuição da memória social dentro do
estudo de caso de uma empresa, que será o objeto de um estudo posterior, entendendo,
a priori, que a este campo teórico pode trazer um diferencial determinante para poder
visualizar o valor dos produtos da organização estudada.
A fim de estabelecer um melhor esclarecimento sobre o tema e fazer relações com os
estudos de memória social e bens culturais, foi feito em primeiro lugar o estado da arte, onde
se buscou materiais usando basicamente as seguintes palavras chave: moda e memória,
moda e brechó, vestígios memoriais e brechó, brechó. Ao pesquisar sobre o tema foram
utilizadas as plataformas Scielo, Banco de Periódicos da Capes, Anais do Colóquio de Moda
e a livre busca na plataforma Google e Scholar Google. Encontrou-se diversos resultados,
porém cerca de dez documentos, sendo eles artigos, dissertações e papers apresentados
em eventos, foram válidos para inspirar esta pesquisa. Não foram encontrados temas que
relacionasse memória social e brechós, ou que se assemelhasse a este estudo.
Mais adiante, fora iniciado o processo de revisão conceitual, trazendo autores que
colaborassem com o tema. Para isso, foi utilizado de estudos de Peter Stallybrass (2016),
Gilles Lipovetsky (2009) para entender mais acerca da moda e relações sociais com a
mesma. A seguir, para fundamentar os estudos de memória social, sempre embasados em
seu precursor Maurice Halbwachs (1990), vieram Jô Gondar (2016), J.C. Tedesco (2014) e,
contribuindo com a visão sobre vestígios memoriais, Zilá Bernd (2013). Portanto, foi possível
revisar as obras sobre a temática e, mediante as disciplinas cursadas nesse mestrado,
chegou-se aos autores supracitados. Além deles, duas dissertações de pesquisadoras da
área da moda e economia criativa foram utilizadas para a elaboração básica desses dois
conhecimentos.
Para a construção da proposta de produto a ser implementado no posterior
estudo da organização, isto é, a ferramenta diagnóstico de comunicação, foram utilizados
os conhecimentos da área de Comunicação Social, especificamente Relações Públicas
(RP), buscando autores como Ana Baseggio (2009) e Margarida Kunsch (2003). Além
disso, também se utilizou da visão do marketing a fim de verificar a usabilidade do produto
e elaborar um plano de negócio para ele. Ainda sobre o produto a ser desenvolvido, de
acordo com autores da área de Relações Públicas, bem como se aprende nas aulas das
disciplinas voltadas ao Planejamento em Comunicação, esta atividade consiste em analisar,
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diagnosticar, prognosticar e trazer soluções para o negócio a partir de programas e projetos.
O desenvolvimento do produto proposto é parte do trabalho desenvolvido pelos autores,
no mestrado profissional de Memória Social e Bens Culturais da Universidade Lasalle.
Por meio da produção desta ferramenta, será possível mesclar os conhecimentos prévios
da coautora, adquiridos na graduação de Relações Públicas, com os propostos dentro do
Mestrado. Neste trabalho apresentaremos um recorte desta estrutura total de planejamento,
ou seja, a primeira etapa: o diagnóstico. Em suma, o documento consiste nas seguintes
partes:
a)mapeamento e identificação dos públicos (levantamento dos
grupos ligados à organização, sua identificação com possíveis públicos);
b)identificação dos instrumentos e formas de relacionamento com
a organização;
c) análise da situação interna e externa da organização;
d)macro e micro ambientes;
e)análise de cenário;
f) análise de conjuntura;
g)SWOT - pontos fracos/fortes e oportunidades/ameaças.
Para este trabalho, foi proposta uma organização própria de construção deste
documento, para que fosse possível acolher também a análise memorial para dentro
da ferramenta. Etapas do diagnóstico de comunicação desta pesquisa: (a) histórico da
Organização; (b) coleta de dados: como a empresa se vê (identidade), como o público a vê
(imagem), o que o público fala da empresa (reputação); como a empresa se posiciona em
relação a comunicação da empresa (que materiais usa, como se relaciona com o público,
como apresenta seu produto, etc.), (c) análise e categorização dos dados, e como etapa
final, foi trazido o olhar da memória social sobre esse material, ou seja, onde essa empresa
se relaciona com o campo da memória que, neste caso, será feito por meio de um memorial
da organização, a Bendita Traça.
O processo de construção do diagnóstico tem início com a coleta de informações
sobre a empresa, feita por meio do exercício da anamnese ou entrevista em profundidade.
Essa técnica de coleta de dados, de acordo com Duarte (2008, p.62-63),
[...] é um recurso metodológico que busca, com base em teorias
e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a
partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter
informações que se deseja conhecer.

Para esta entrevista, foi desenvolvido um roteiro semiestruturado
num modelo semiaberto, isto é, com perguntas norteadoras para conversa, porém
que permitem que o assunto seja explorado e detalhado ao longo da resposta do
interlocutor, abrindo mais possibilidades de informações. A entrevista foi realizada no
dia 18 de setembro de 2020, por meio da plataforma Meet do Google, que possibilitou
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também a gravação de toda a conversa realizada em áudio e vídeo. Posteriormente,
as informações foram transcritas. Interessante ressaltar que na versão final desta
transcrição, vícios de linguagem foram suprimidos, exceto se condizem com o contexto
da fala da interlocutora. Após esta etapa, foi possível visualizar de uma forma mais
clara a trajetória da empresária, o surgimento da empresa, bem como mais informações
institucionais do negócio como propósito, visões de futuro, dificuldades, entre outros.
Todas essas informações foram fundamentais para o embasamento analítico desta
dissertação bem como para a construção do Diagnóstico de Comunicação.
Também, fora observado durante um mês - de 09 de setembro de 2020 a
09 de outubro de 2020 - o Instagram da empresa estudada (@bendita.traca), coletando
capturas de tela das postagens realizadas no feed (perfil do usuário na rede) e nos
stories (recurso dentro da plataforma que permite o usuário compartilhar fotos e vídeos
instantâneos e temporárias dentro da ferramenta) da empresa. Na sequência, todas
as imagens coletadas foram revistas e foram anotadas percepções geradas sobre
como e o que a empresa comunica na mídia social.
A seguir, a partir da entrevista, foi feito o memorial da empresa e também
destacados e categorizados pontos chaves da sua trajetória a fim de cruzar esses dados
com as evidências coletadas no perfil da empresa na mídia social (Instagram). Este
exercício foi feito da seguinte forma: (a) O que a empresa diz que é (identidade): ela
demonstra esses aspectos nas redes? (b) Como os outros veem a empresa (imagem):
como as pessoas se relacionam com a empresa, (c) O que os outros falam da empresa
(reputação): o que as pessoas falam da empresa em comentários e postagens.
A fim de entender um pouco melhor o que esses conceitos de imagem,
identidade e reputação querem dizer dentro das Relações Públicas, foi elaborado um
quadro esquematizando esses conceitos. O esquema abaixo foi realizado com base
no texto e estudo de Carvalho e Haubrich, de 2010.
Quadro - imagem, identidade e reputação

Identidade

[...] a identidade corporativa está relacionada com estratégia, ou seja, as bases
norteadoras para a tomada de decisão da organização nas diversas instancias [sic.],
perpassando as definições do planejamento estratégico (missão, visão, valores, políticas,
etc.), a cultura dentre outros pontos, que são refletidos por meio de manifestações visuais,
que podem ser peças gráficas, por exemplo, assim como a situação de atendimento
durante uma ligação ao serviço de atendimento ao cliente, ou seja, cada ação implicará na
projeção da identidade. (grifos nossos) (CARVALHO, HAUBRICH, 2010, p.2)

Imagem

Segundo Neves, (1998, p. 63) “imagem é como percebemos as coisas. (...) e
como cada um tem a liberdade para perceber cada coisa do jeito que lhe aprouver, as
alternativas imaginativas são infinitas.” Percebe-se que a imagem não é algo controlável,
pois desenvolve-se na mente dos indivíduos. (grifos nossos) (CARVALHO, HAUBRICH,
2010, p.4-5)

Reputação

O objetivo principal quando planejada a identidade é que ocorra comunhão entre ela
e a imagem e quando este é alcançado é estabelecida a reputação. Segundo Argenti
(2006, p. 97) “uma reputação sólida é criada quando a identidade de uma organização
e sua imagem estão alinhadas” e completa: “a reputação diferencia-se da imagem por
ser construída ao longo do tempo”. Assim, o bem é a reputação, que só é conquistada
após o longo e detalhado trabalho de produção da identidade, que é avaliado
pelos públicos que traduzem a imagem, logo essa é legitimada e compreendida como
Fonte: quadro elaborado pela autora (2020)

MOISÉS; KIELING, Vestígios, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 231 - 245

236

VESTÍGIOS MEMORIAIS COMO FORMA DE AGREGAR VALOR À MODA
PRODUZIDA EM BRECHÓS

REAMD

Por meio desse entendimento da identidade, a qual foi possível observar a
partir da entrevista em profundidade com a fundadora da organização estudada, além
dele a observação da imagem, que foi estudada a partir das evidências coletadas a
partir da observação do perfil da empresa na mídia social; possibilitou que a construção
do Diagnóstico de comunicação fosse feita.
A partir do diagnóstico e análises feitas nesta observação anterior, onde
também foi dada atenção aos comentários do público sobre a marca na mídia social,
pôde-se observar a reputação da marca. Este diagnóstico, concluiu esta etapa da
pesquisa, realizada no mestrado e trouxe muitas reflexões sobre os questionamentos
iniciais que foram os motivadores de todo este estudo.
Por fim, este artigo pretende relatar como foi feita construção do produto
diagnóstico de comunicação, bem como citar o processo de estudo da organização
onde foi implementado o uso da ferramenta e, por consequência, o que foi concluído
e percebido a partir desta experiência.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1.ENTENDENDO CONCEITOS BASAIS
Há algum tempo a moda vem sendo repensada no que tange às questões
do seu ciclo, seja ele existencial: quanto tempo um estilo de se vestir permanece; ou
3
seja esse ciclo o de produção, isto é, início - ápice - declínio . No ano de 1987, Gilles
Lipovetsky, já propôs essa reflexão em sua obra O império do Efêmero. Lipovetsky, no
primeiro capítulo de sua obra, recupera uma espécie de linha do tempo, refletindo como
a moda foi mudando junto com a sociedade. Em alguns exemplos o autor demonstra
que as pessoas se vestiam, desde a Idade Média, de acordo com a classe social, o
que identificamos como uma forma de comunicação, e também usavam roupas de
acordo com a sua usabilidade como, por exemplo, algo que fosse confortável para
a lida diária, no caso das classes trabalhadoras (p.28-29). Sendo assim, podemos
perceber a partir desses exemplos a questão cultural presente no consumo de moda,
sendo ele de acordo com o jeito de ser daquele grupo, a forma como trabalha, suas
crenças, as questões climáticas do local, entre outros fatores que vão influenciando
o vestuário das pessoas. Essa perspectiva faz muito sentido se atentarmos ao fato
que ao longo dos anos a forma de vestir sempre foi lógica, pois se adequa ao dia-adia e a identidade daquele recorte social. Percebemos que até hoje as questões que
envolvem vestimenta seguem um padrão de comunicar algo e, novamente, se adequar
às práticas, a rotina e a identidade das pessoas, isto é, mantendo uma coerência.
Trazendo o pensamento para os tempos atuais, notamos que há um
surgimento de um pensamento mais crítico e consciente em relação ao consumo de
moda. É perceptível que designers de moda considerarem estilos antigos, moda de
outras épocas, em suas coleções nas passarelas a cada nova temporada e, na outra
ponta da cadeia produtiva, isto é, o consumidor, existe um olhar diferenciado para esse
3 Detalhamento em http://cadernetafashion.blogspot.com/2013/02/o-ciclo-da-moda.html, acesso em 20/04/2020.
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assunto. Atualmente há uma desmistificação no consumo em brechós e outros locais
onde se pode adquirir produtos de segunda mão. Podemos perceber esse movimento
por meio da publicidade na imprensa tradicional como matérias jornalísticas, bem como
na mídia contemporânea na internet, por meio de mídias sociais. Muitos consumidores
vão em busca de peças diferenciadas em brechós tradicionais, ou eventos como
feiras de ítens de segunda mão e antiguidades, até mesmo brechós mais elaborados
e conceituais que trabalham com a venda dessas peças antigas.
A questão cultural que influenciou a moda ao passar do tempo, passa
pela memória social, como é possível perceber nos exemplos de Lipovetsky, em
que as demandas sociais influenciavam na vestimenta de um grupo, como forma de
demonstrar algo. Por sua vez, o conceito de memória social ainda está em construção.
A luz de Maurice Halbwachs, precursor dos estudos acerca desse tema, outros autores
construíram suas reflexões como a autora Jô Gondar em seu texto Cinco Proposições
Sobre Memória Social, publicado pela revista Morpheus, em 2016. Gondar apresentou
essas cinco proposições, pois, de acordo com ela, memória é um tema complexo e,
como uma das primeiras proposições, afirma que a memória social é transdisciplinar,
isto é, ela liga e consegue conversar com diversas áreas do saber como Sociologia,
Antropologia, História. A autora, sinaliza que a memória “não é possível de ser
explicada” (p.19) isso devido a sua multiplicidade e movimento, ainda, pontua: “[...] ela
é simultaneamente, acúmulo e perda, arquivo e restos, lembranças e esquecimento.”
(p.19). Essa simultaneidade do tema é possível de ser relacionada a afirmação da
pesquisadora quando comenta que o mesmo é polissêmico, isto é, possui mais de um
significado. No contexto desta nossa pesquisa, olharemos a memória não só como
narrativa dos indivíduos envolvidos com o estudo, mas também sob a perspectiva da
identidade, que é constituída a partir da memória, neste caso, representada por meio
da moda.
Sobre moda e memória, o Dicionário de expressões da Memória Social dos
bens culturais e da cibercultura, desenvolvido pelos docentes e discentes deste PPG,
“moda é o uso, hábito, gosto ou estilo nos mais diversos aspectos possíveis, dentro de
um determinado contexto [...]”(KLEMT, 2017, p.212) o que reforça a reflexão trazida
por meio de Lipovetsky, em a moda foi mudando à medida da evolução dos povos e
da sua identidade. Klemt, no mesmo verbete, aponta que que a relação entre moda
e memória perpassa por conceitos como “identidade, imaginário social, linguagem e
cultura” (2017, p.213) o que reafirma que as questões culturais e identitárias estão
presentes nesse consumo de moda. Em função disso, é possível se dizer que moda
é forma de expressão, é linguagem. Essa forma de se expressar vem ao encontro
das formações dos grupos sociais em que se constitui a sua identidade. A escolha do
que vestir, atualmente ainda mais presente na sociedade, se dá a partir de elementos
culturais presentes na memória, como uma referência de um grupo ou forma de
expressão.
Trazendo novamente alguns pesquisadores para nos auxiliar a entender
melhor identidade, Gondar (2016), por sua vez, define identidade como uma imagem
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de si, para si e para os outros, ainda, que é a representação da imagem que a pessoa
adquire ao longo de sua vida referente a si mesma, e constrói de forma que ela possa
apresentá-la aos demais (p.32), o que tem muito a ver com a questão de utilizar
da moda para comunicar algo, que abordamos anteriormente. Já Tedesco, em Nas
cercanias da memória, de 2014, diz que a identidade “se faz pouco a pouco, com base
na experiência vivida, rememorada, retida, anteriormente”, e ainda diz que a memória
é a essência para identidade desse indivíduo e sua integração social (p.104). E é por
esse fator identitário que acreditamos que pessoas que consomem produtos oriundos
de brechós, antiquários ou qualquer desses estabelecimentos que trabalham com
peças originais do passado, valorizam esse tipo de material.
Outro ponto importante de refletirmos é a questão dos objetos do
passado, que, nesses comércios mencionados anteriormente, estão muito presentes.
Entendemos que essas peças de alguma forma contam histórias, são meios, pontes
de um passado para o presente. A professora e pesquisadora Zilá Bernd em sua
obra Por uma estética dos vestígios memoriais, de 2013, traz uma visão também
relativa à transdisciplinaridade do tema Memória Social, como o de Gondar (2016),
citado previamente. Bernd pondera que questões associadas à memória, além de
constituírem-se em fundamento de disciplinas tradicionais como História e Filosofia
também estão presentes nos estudos sobre a moda, e outros vestígios, onde é
necessário olhar para o passado para entender o presente (p.25), ou seja, é necessário
rebuscar a rede de memórias das pessoas que viveram, afinal, a memória social é
formada por meio das vivências, experiência vividas individual e coletivamente. De
acordo com Bernd (2013) as pessoas geram sentido para as suas lembranças a partir
da recuperação de traços memoriais que são ressignificados no presente. Esses traços
ou vestígios memoriais, quando começaram a ser percebidos e definidos por teóricos
como Benjamin, Nora, Derrida, estavam associados como recursos para rememorar,
tal como um combate ao esquecimento, mecanismo natural da memória social no
qual lembrança e esquecimento fazem parte a fim de manter a saúde mental de um
ser humano.
A partir de outro texto de Bernd (2012), onde faz um estudo da obra Um
defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves, foi possível entender que os vestígios são
capazes de nos transportar para um passado no tempo presente, esses rastros
auxiliam no processo de rememoração que é esse movimento de buscar uma memória
que pode estar adormecida na mente e trazer para fazer sentido ao presente ou trazer
uma nova história, uma nova narrativa para a atualidade. A pesquisadora, reflete que:
[...] a principal característica do fazer poético das autoras mulheres
da literatura afro-brasileira atual é a de rastrear os “guardados da
memória”, como chama a poeta Ana Cruz, por meio dos traços, dos
fragmentos deixados pela herança de suas antepassadas. (2012,
p.31)
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Neste trecho, podemos entender que esses traços deixados como herança
são tanto objetos, como cartas - pois o romance se dá a partir da recuperação de cartas
encontradas pela narradora, onde a personagem principal Luisa, tenta se comunicar
com o filho perdido.
Detalhando um pouco mais o tema vestígios memoriais, Bernd (2013),
4
referindo-se a J.Derrida (1996) , explica que a noção de trace (traço), marca, vestígio,
pode ser entendida como “uma presença de uma ausência ou uma presença que se
desloca” (p.50). Esses traços, como já mencionamos, podem ser objetos, fotos ou,
como no caso estudado na presente dissertação, uma roupa. Bernd, em seus estudos
5
de 2012, exemplifica essa presença de uma ausência relatando que “Ricoeur (2000)
retoma a metáfora de Platão da marca de um anel em um bloco de cera quente:
depois de retirado o anel fica ali impressa a representação presente de uma
coisa ausente.”, assim podemos associar a questão das roupas, que ficam depois
que as pessoas que a possuíam partem ou não passam essas peças adiante.
O conceito de vestígio nos remete, neste estudo, à obra de Peter
Stallybrass, O casaco de Marx: roupa, memória e dor, organizada e traduzida por
Tomaz Tadeu, que reunindo vários textos de Stallybrass traça um panorama relativo
à conexão memorial que as pessoas possuem com a roupa. Com alguns relatos,
Stallybrass, nos mostra por exemplo a sua própria reação quando herdou um casaco
de um amigo querido recém falecido, Allon, quando descreve “se eu vestia a jaqueta,
Allon me vestia”, ainda nessa reflexão, o autor se refere aos vincos na peça que, de
acordo com ele, “no jargão técnico da costura, tem o nome de memória” (p.13). Além
dessa, em diversas outras histórias apresentadas no livro, são mostradas situações
em que aquela peça de roupa remetia a uma lembrança do passado, tornava vivo
um tempo ou uma pessoa que já não estava mais ali presente. Nesse sentido, é
possível associar e entender o apego que algumas pessoas têm às peças originais
de uma época passada, ou, ainda mais, à outras peças que pertenceram a pessoas
conhecidas, celebridades.
Em meados dos anos 2008 - 2009, quando o astro do pop Michael
Jackson faleceu, houveram grandes leilões onde peças icônicas de seu vestuário
foram vendidas por valores milionários e muito disputadas entre seus admiradores;
isso demonstra como uma simples peça torna-se de grande valor e significado por
meio de quem a possuiu previamente, associando desta forma a coisa à pessoa.
Tendo em vista esse apreço que alguns possuem por relíquias do passado é que se
pode entender que uma peça selecionada para estar em um brechó representa, no
presente, elementos que fizeram a moda do passado. Para apreciadores de moda e
consumidores conscientes, uma roupa original dos anos 90, por exemplo, tem muito
mais valor que uma releitura nos tempos atuais. Os vestígios “auxiliam na compreensão
da modernidade” (BERND, 2013, p.52), ou seja, se refletirmos sobre a realidade
4 DERRIDA, Jaques. Gramatologia. São Paulo: Perspectiva, 2008. (col. Estudos 16).
5 RICOEUR, Paul (2007). A memória, a história, o esquecimento. Trad. Alain François et al. Campinas: Editora da
Unicamp. apud BERND, Zilá. Em busca dos rastros perdidos da memória ancestral: um estudo de Um defeito de cor, de
Ana Maria Gonçalves. Estudos de literatura brasileira contemporânea, n.40, jul./dez. 2012, p. 29-42.

MOISÉS; KIELING, Vestígios, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 231 - 245

240

VESTÍGIOS MEMORIAIS COMO FORMA DE AGREGAR VALOR À MODA
PRODUZIDA EM BRECHÓS

REAMD

atual da moda que retoma referências do passado para o lançamento de coleções do
presente, torna-se fácil perceber essas referências e, então, é possível entender o
porquê dos brechós estarem fazendo sucesso atualmente: por meio da originalidade
da sua mercadoria.
2.2.RELACIONANDO CONCEITOS E ENCAMINHANDO ESTUDOS
Refletindo acerca das proposições de Lipovetsky, Gondar, Bernd, Stallybrass,
entre outros, foi possível relacionar a temática de moda de brechó em que o público
consumidor se identifica com ela. É curioso a forma como aqueles que trabalham com moda
de segunda mão está atenta às escolhas de peças que são verdadeiros vestígios memoriais,
isto é, peças genuínas de um passado que são recolocadas no presente. Utilizando o
exemplo do brechó e atelier criativo Bendita Traça, localizado na região metropolitana
de Porto Alegre, que foi idealizado e é administrado pela empresária Gabriela Soster,
verificamos que o mesmo tem um formato muito peculiar de ciclo de produção, indo contra
a corrente de estabelecimentos comuns, como uma boutique, por exemplo. Na organização
em questão, as peças são selecionadas em outros brechós menores ou feiras beneficentes,
separados com todo o cuidado e “curados” como relata a empresária. O processo de
“curadoria”, consiste em fazer todo o preparo da peça para a venda desde sua higienização
até a produção de pequenos reparos. Nota-se que a atenção às roupas vintage, ou seja,
originais do século passado, principalmente anos 1980 - 1990, tem um cuidado especial, pois
o estilo retrô faz parte da identidade da marca. Esse processo de recuperação do vestígio, é
relatado por Walter Moser, em seu texto Recyclages. Économies de l’appropriation culturelle,
onde afirma que tal processo difere da reciclagem, que seria a modificação total da matéria.
Seria um processo de reutilização o qual se caracterizaria, no caso, pela recuperação de
estragos ou pequenos danos como falta de botões, etc. os quais são reparados para fins
de reutilização da peça. Nos dias atuais, esse processo, no ramo da moda é chamado de
“upcycling”.
O presente estudo, então, nos faz pensar acerca dos vestígios memoriais
utilizados na moda. O trabalho oriundo dos brechós, nos revela uma possibilidade de conexão
do passado com o presente, por meio dos vestígios e, dessa forma, pretendemos analisar
a relação da empresa para com os consumidores da marca, por meio da forma como ela
se comunica desenvolvendo um produto chamado Perfil de Comunicação. O produto foi
criado a partir de uma ferramenta da área de Relações Públicas chamado “diagnóstico
de comunicação”, material que propõe uma visão geral do negócio e da forma como se
apresenta e se comunica com seus públicos, a partir de dados coletados da empresa e
observação acerca da forma como ela se entende, identifica e se comunica, bem como a
análise destes dados. O documento apresentado no final deste trabalho, servirá para mostrar
os resultados para a empresa, como se fosse um espelho do negócio em relação a sua
comunicação, e assim permitir que a empresa, mais a par de sua realidade de comunicação,
tome decisões mais assertivas em relação ao seu negócio.

MOISÉS; KIELING, Vestígios, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 231 - 245

241

VESTÍGIOS MEMORIAIS COMO FORMA DE AGREGAR VALOR À MODA
PRODUZIDA EM BRECHÓS

REAMD

2.3. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO FINAL
O Diagnóstico de Comunicação é uma ferramenta eficaz para uma empresa,
pois por meio dela é possível identificar pontos fortes e pontos a melhorar na comunicação
e exposição de uma organização, uma marca, uma pessoa (cuja ela própria é sua fonte de
trabalho), bem como é possível ter uma ideia de futuro acerca do que está sendo feito por
ela e, dessa forma, poder tomar decisões com mais clareza bem como realizar ações de
comunicação, relacionamento, marketing digital, entre outras, para potencializar o negócio
e conquistar os objetivos da empresa. Essa ferramenta é como se fosse uma “fotografia”
do momento atual de uma empresa, tanto do cenário interno como o cenário externo, no
que se refere à comunicação social. A Professora e Relações Públicas Ana Luísa Baseggio
(2009, p.179), contribui que:
[...] o diagnóstico em Relações Públicas se configura, então, em
linhas gerais, como uma investigação aprofundada sobre as relações
existentes entre a organização e os públicos a ela ligados – também
chamada de mapeamento –, na qual se analisam detalhadamente
estratégias e programas de ação desenvolvidos durante a história
de vida da organização, instrumentos aplicados, eficácia das ações
praticadas e resultados obtidos.

Neste sentido, também trazemos a contribuição da autora Margarida Kunsh
(2003) que mostra a prática de diagnosticar (na Comunicação Social) como um método
de levantamento e análise de dados, Kunsh usa a expressão “análise de desempenho” de
uma organização, olhando o ambiente interno e externo. Dessa forma, essa metodologia
auxilia na tomada de decisões dentro de uma organização ou instituição.
O produto apresentado, também está inserido no campo de estudo na área
da moda. Como objeto de estudo, foi analisanda a Bendita Traça por uma empresa de
moda que trabalha sob a perspectiva da Economia Circular, pois é um brechó. Dentro da
sociedade, como um todo, normalmente esse tipo de organização é vista com um certo
preconceito, por trabalhar com itens antigos e usados. Contudo, foi percebido nesse tipo
de empresa um potencial para propagar o seu propósito de ser, ou seja, o propósito de
reinserir na cadeia da moda produtos que foram de outras épocas, ou seminovos.
A Bendita Traça possui um público que soma, em seguidores do Instagram,
6
cerca de 15 mil , além de outros públicos fora dessa mídia social que tem contato com a
empresa em intervenções pessoais presenciais como, por exemplo, participação em feiras
itinerantes de produtos de segunda mão.
Sobre o produto proposto - Diagnóstico de Comunicação - é importante ressaltar
que é uma ferramenta muito utilizada na área de Relações Públicas. Porém, no contexto
do produto proposto, neste plano, terá um diferencial: contaremos com a contribuição da
Memória Social, na análise da empresa, etapa essa que vai trazer um diferencial ao produto.
Neste projeto, renomeamos a ferramenta com a intenção de atribuir uma alcunha mais
6 Dado apurado em 22/11/2020.
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comercial. Neste caso, o nome do produto passou a ser “Perfil de comunicação do Brechó
Bendita Traça”.
O material seguiu as etapas apresentadas na introdução e na metodologia
apresentada no texto, como etapa final, foi trazido o olhar da memória social para o
material, ou seja, onde essa empresa se relaciona com o campo da memória (neste
caso feito por meio de um memorial da Bendita Traça, apresentado anteriormente, no
início deste documento).
3 CONCLUSÃO
Foi perceptível, a partir deste estudo e desenvolvimento do produto que o olhar
apurado da fundadora e administradora do brechó estudado para transformar um tecido
esquecido num refugo têxtil ou para escolher uma peça interessante dentre tantas outras
presentes em bazares e brechós menores onde há muita coisa misturada, é quase que o
olhar de um artista que enxerga beleza numa tela em branco que futuramente se tornará
uma linda pintura. Para além do olhar artístico da moda, a empresa mostrou desenvolver
um trabalho com propósito de deixar um legado, um impacto positivo na sociedade por
meio do pensamento ecologicamente sustentável, bem como com o consumo consciente.
Desta forma foi possível perceber que, para além da valorização que o público seguidor
dá às peças, os vestígios memoriais, cuidadosamente garimpados pela administradora do
brechó, ele literalmente veste a camiseta deste propósito sustentável.
Sobre essa relação público-organização, foi possível perceber e relacionar com
o que diz Barnard (2003) que a busca de se diferenciar ou se inserir em um grupo social
por meio da vestimenta é o que mobiliza as escolhas da indumentária de certos públicos.
E é isso que é perceptível no público que interage com a Bendita Traça. Os seguidores
se identificam com o propósito sustentável da marca, ou até mesmo com a experiência
de receber sua caixa com sua encomenda pelo correio. E isso se mostrou na interação
deste público com a marca durante a observação da mídia social em que está inserida.
Além disso, anterior a esta observação que se deu no ano de 2020, outros momentos de
observação participante foram fundamentais para esta percepção como, em 2019, na feira
Brick de Desapegos que ocorreu no Bar Ocidente no mês de junho daquele ano, onde foi
possível perceber que o público frequentador da feira já se vestia com um estilo de anos
passados, outras décadas como 80 e 90, e provavelmente ali estavam para buscar raridades
do passado.
Sobre o ambiente online, a empresária à frente do brechó estudado tenta
transpor as barreiras virtuais trazendo informações sobre o seu trabalho de curadoria e
recuperação das peças, dos vestígios, bem como apresentando as características de cada
produto. É possível afirmar que para quem ainda tem apego ao tátil, fica limitada a decisão
de compra pelo meio virtual, pois só se tem contato com a peça quando a recebe em casa
pelo correio. Por outro lado, para quem consome pelos olhos apenas, o ambiente online se
mostrou indiferente. Além disso, é possível detectar pela conta na mídia social da marca
que as pessoas vibram e publicam vídeos e fotos quando recebem o seu pacote em casa.
A experiência de receber um pacote embalado com todo o cuidado, contendo um bilhete
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personalizado anexado à peça comprada é um diferencial e conecta de alguma forma a
marca ao cliente.
Foi perceptível na jornada da pesquisa que o valor que o público dá para a
marca Bendita Traça vem muito ao encontro do que a empresa prega e traz para esse
cliente. Isto é, o valor que o público atribui às peças de segunda mão vendidas pelo brechó
de mesmo nome e está relacionado à importância que a empresa dá para a sustentabilidade
e responsabilidade com a natureza, para o consumo consciente e para o fazer manual
e sob demanda. Essa relação está explícita nas interações registradas no perfil que a
organização possui na rede social Instagram bem como nas postagens feitas pela empresa
divulgando sobre os valores (algo além do preço) atrelados a cada vestígio recuperado, e
os comentários incentivando e apoiando essas ideias de responsabilidade socioambiental.
Além disso, alguns pontos estão presentes nas interações postadas nos stories, onde a
empresa replica o que seguidores ou outras marcas falam sobre ela, além de compartilhar
respostas para as perguntas e comentários deixados pelo público quando ela usa o recurso
de “caixa de perguntas” disponibilizado pela plataforma, onde os seguidores podem deixar
uma pergunta para o interlocutor.
Enfim, esta pesquisa revelou que, além do fator memorial que o vestígio
traz, no sentido de recuperar a memória passada, trazendo-a para o presente, há o valor
da responsabilidade social e ecológica. Ainda, a utilização do vestígio, no caso dessas
vestimentas e acessórios, torna-se uma forma de comunicar um estilo de vida por meio
7
dos que consomem essas peças recuperadas .
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2

RESUMO
Este estudo tem como objetivo investigar a natureza da experiência dos seguidores de
marcas de moda no Instagram. Para isso, empreendeu-se um levantamento bibliográfico
sobre o Instagram, consumo e valor do consumidor. Optou-se por uma abordagem qualitiva, cujo método fora entrevistas em profundidade com 21 sujeitos. Fundamentada pela
axiologia de Holbrook (1999), a investigação constatou que o valor percebido pelos seguidores de marcas de moda nessa rede social on-line é multidimensional, auto-orientado, hedônico, utilitário e pode ser discricionado em oito tipos: epistêmico, eficiência, excelência,
estima, status, entretenimento, estética e ética. Observou-se que os tipos de valor sempre
aparecem inter-relacionados e são muito relevantes para a percepção positiva das marcas
pelos seus seguidores.
Palavras-chaves: Instagram; Valor Percebido; Consumo de Moda.
Abstract
This study aims to investigate the nature of the experience of followers of fashion brands
on Instagram. To this end, a bibliographic survey was carried out on Instagram, consumption, and value for the consumer. We opted for a qualitative approach, whose method was
in-depth interviews with 21 subjects. Based on Holbrook’s axiology (1999), the investigation
found that the value perceived by the followers of fashion brands in this online social network is multidimensional, self-directed, hedonic, utilitarian and can be discretized into eight
types: epistemic, efficiency, excellence, esteem, status, entertainment, aesthetics, and ethics. It was observed that the types of value always appear interrelated and are very relevant
to the positive perception of brands by their followers.
Keywords: Instagram; Perceived Value; Fashion Consumption.

Resumen
Este estudio tiene como objetivo investigar la naturaleza de la experiencia de los seguidores de las marcas de moda en Instagram. Para ello, se realizó una encuesta bibliográfica
sobre Instagram, consumo y valor del consumidor. Optamos por un enfoque cualitativo,
cuyo método había sido entrevistas en profundidad a 21 sujetos. A partir de la axiología de
Holbrook (1999), la investigación encontró que el valor percibido por los seguidores de las
marcas de moda en esta red social online es multidimensional, autodirigido, hedónico, utilitario y puede discretizarse en ocho tipos: epistémico, eficiencia, excelencia, estima, estatus, entretenimiento, estética y ética. Se observó que los tipos de valor siempre aparecen
interrelacionados y son muy relevantes para la percepción positiva de las marcas por parte
de sus seguidores.

Palabras clave: Instagram; Valor Percebido; Consumo de Moda
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1 INTRODUÇÃO
Diariamente, milhões de pessoas no mundo se conectam por meio dos sites
das popularmente chamadas redes sociais. Dentre essas, uma das que mais se destaca
é o Instagram (SHELDON; BRYANT, 2015). Por ser um aplicativo gratuito, fácil de utilizar
e oferecer variados recursos estéticos (filtros de luz para as imagens, recursos de vídeo,
mensagens animadas, caracteres especiais, figurinhas etc.), rapidamente se tornou uma
ferramenta estratégica no marketing das empresas de moda, atuando como uma vitrine
para mostrar moda e estilo (PHUA; JIM; KIM, 2017). Para os autores, o aplicativo atrai as
marcas por facilitar a comunicação do universo simbólico da marca e as experiências que
seus produtos podem proporcionar de uma maneira muito atrativa para os usuários (PHUA;
JIM; KIM, 2017).
No entanto, capturar a atenção do público tem sido desafiador para as marcas. Segundo Castro (2012), devido à concorrência, ao contexto cada vez mais saturado
de mensagens publicitárias e à rapidez do fluxo de imagens, a mensagem precisa exercer
um forte fascínio sobre o usuário no momento do contato. Além disso, no ambiente digital,
ainda mais nas redes sociais, as informações que circulam sobre uma determinada marca
não ficam exclusivamente sob seu controle, o que as torna mais vulneráveis a possíveis
ruídos de comunicação (CASTRO, 2012).
Essa instabilidade exige ainda mais atenção em se tratando de marcas que
oferecem produtos de moda cujo consumo se caracteriza por ser extremamente simbólico
e emocional, pois são bens que são carregados de sentidos e funções subjetivas (MIRANDA, 2017). Dessa forma, pressume-se que marcas de moda que se comunicam por meio
de estratégias tradicionais ou que se baseiam em atributos funcionais do produto tenham
menores chances de manter o interesse dos seguidores nesse ambiente. Supõe-se também que, diante desse contexto competitivo, é de extrema importância que as marcas de
moda tenham ciência de como são percebidas pelos seus seguidores e o que eles valorizam nesse relacionamento.
Diante dessa problemática, este trabalho se propôs a investigar qual é a natureza do valor percebido pelo seguidor de marcas de moda no Instagram. Sendo o presente estudo um recorte de uma dissertação de mestrado, seu objetivo é apresentar parte do
levantamento bibliográfico que aborda os aspectos simbólicos do consumo e a percepção
de valor na perspectiva do comportamento do consumidor, com enfase ao trabalho de Holbrook (1999). Apresenta-se também parte dos resultados da pesquisa empírica de abordagem qualitativa cujo método foram entrevistas em profundidade com 21 respondentes.
Constatou-se que o valor percebido na experiência com as marcas de moda
pelo Instagram é multidimensional, simultaneamente utilitário e hedônico. E que, além dos
sete tipos de valor propostos por Holbrook (1999), também emerge dessas interações um
tipo de valor associado ao aprendizado, categorizado como valor epistêmico por Sheth et
al. (2001).
A estruturação do presente trabalho parte da Introdução, que apresenta o
tema, contextualiza e problematiza a presença das marcas de moda no Instagram. Em seLIMA, Experiência, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 246 - 266
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guida, o referencial teórico descreve o lócus do estudo, seus recursos de integração e características. Na sequência discorre-se sobre o consumo simbólico, sobre o valor percebido nas experiências de consumo e a teoria de valor percebido de Holbrook(1999) cujo modelo fundamenta a pesquisa empírica. A terceira seção trata da explicação da metodologia
utilizada, seguida da discussão dos resultados; conclui-se o estudo com as considerações
finais.
2 INSTAGRAM, UM AMBIENTE FAVORÁVEL ÀS MARCAS

O Instagram foi criado em 2010 como aplicativo para celulares (app) com a
proposta de compartilhamento instantâneo de fotos e vídeos. Reside aí sua principal diferença para outras redes; no Instagram, a imagem é a base da interação entre os usuários
(ELMAN, 2016). Segundo a autora, o aplicativo estimula a criatividade e a produção própria de conteúdo, oferecendo inúmeras possibilidades de experiências estéticas. Para Hinerasky (2014), o modo com que vem se desenvolvendo tecnicamente tem favorecido o
encontro de pessoas com os mesmos gostos e motivações, gerando novos agrupamentos,
linguagens, formas de se comunicar, de se associar, de ganhar visibilidade, reputação, novas competências e até profissões.
De acordo com Recuero et al. (2012), esse ambiente de compartilhamento e
participação favoreceu que os usuários começassem de forma muito natural a trocar informações sobre as marcas, seus serviços e produtos. Os autores complementam que essas trocas ocorrem tanto nos perfis pessoais dos usuários e em grupos de fãs e admiradores das marcas como nos perfis das próprias marcas, por onde os usuários (seguidores
ou não) podem acompanhar as suas propostas, atualizações e novidades. Recuero et al.
(2012) ainda apontam que esse trânsito espontâneo de informações acabou beneficiando muito as marcas, pois viram no Instagram a possibilidade de publicizar seus produtos
e serviços sem grandes custos. O que abriu um leque de possibilidades para alcançarem
novos públicos, estreitarem laços com os seguidores, fortalecerem sua imagem, criarem
valor e venderem (NEPOMUCENO, 2019).
Contudo, nem sempre os usuários que visitam ou seguem uma empresa no
app são consumidores, fãs ou seguidores leais da marca. Reilling (2016) distingue dois
tipos de seguidores: usuários que têm como único interesse as informações que os fãs
compartilham sobre os produtos (para realizar tarefas práticas como pesquisar promoções,
ofertas, sorteios e tomar melhores decisões de compra) e os motivados, que tanto se filiam
por amor à marca quanto para se conectarem com outros fãs e obterem aprovação social
(estes são mais predispostos a interagir e fazer recomendações favoráveis). Casaló et al.
(2017) ressaltam que seguir marcas no Instagram é uma forma de passar o tempo, relaxar
e até mesmo de escapar do tédio; portanto, é uma forma de entretenimento para os usuários da rede.
Nesse sentido, é muito provável que as marcas que se comunicam por meio de
estratégias tradicionais baseadas em ressaltar os atributos funcionais dos produtos numa
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rede com essas características tenham menores chances de engajar e manter satisfatoriamente o interesse dos seguidores. Sendo assim, faz-se muito necessário compreender o
que é relevante para ele nessa interação, o que ele valoriza nas experiências com a marca.
Partindo da ideia de que o valor é resultado do consumo e que ele é um processo, e não ato, pois não se reduz ao momento de compra (PEREZ, 2020), entende-se
que seja fundamental a compreensão da dimensão simbólica do consumo. A seção a seguir discorre sobre consumo simbólico e emocional.

2.1 DE COISAS A SIGNOS: UMA BREVE VISÃO SOBRE O CONSUMO SIMBÓLICO

Embora o aspecto material dos produtos de moda tenha um papel relevante
de satisfação das necessidades funcionais na vida das pessoas, eles fazem parte de uma
das categorias de produtos mais eloquentes em termos de comunicação. São mídias expressivas e altamente visuais que atuam como mediadoras da subjetivação dos indivíduos
(MIRANDA, 2017). Eles comunicam valores identitários, de grupos, do design, da tecnologia, enfim, de toda uma cultura, já que “[...] seus produtos são bens culturais de valor”
(GODART, 2010, p. 16).
Miranda (2017) explica que o produto de moda, mais especificamente a roupa, mantém uma relação direta com o corpo e com as experiências do cotidiano; então,
seu valor também está sujeito ao seu significado social, pois ele só adquire valor simbólico quando seu significado é compartilhado culturalmente, quando pode ser interpretado
e possui uma capacidade de integrar o indivíduo ao meio social. Ou seja, o consumo dos
produtos vai além da relação do consumidor com o próprio produto, envolve o consumo da
imagem social que está associada a ele.
Segundo McCraken (2007), os objetos têm uma função performativa no meio
social porque eles materializam os significados culturais. Douglas e Isherwood (2009, p.36)
apontam que “os bens são neutros, seus usos são sociais, podem ser usados como cerca
ou como pontes”. Ou seja, dentro de um determinado contexto cada objeto possui seu significado, e a compreensão e articulação desses significados posicionam as pessoas nesse
contexto. Para os autores, os indivíduos usam os bens para fins simbólicos de diferenciação, pertencimento, status, gratificação pessoal etc.
Campbell (2001) defende que o consumo contemporâneo não tem nada de
superficial e materialista, e que a satisfação das necessidades em algum tempo histórico
foi apenas utilitária. Para esse autor, o consumidor moderno é essencialmente hedonista e
possui dois traços marcantes: um enorme poder de imaginação e um total domínio sobre
os estímulos que experimenta, apresentando uma grande competência para lidar com as
sensações como se elas fossem reais. Assim, o hedonismo não envolve somente um campo de emoções espontâneas e inconscientes; para Campbell (2001) ele é uma forma racionalizada e autoilusiva de buscar o prazer. A motivação hedônica vem do desejo de experimentar na realidade as encenações agradáveis que já se viveu na imaginação.
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O que distingue um produto do outro é a imagem e os sentidos que ele permite
articular, a experiência que ele permite viver. Assim, a valoração dessa experiência possui
uma dimensão individual e uma social. A próxima seção irá discorrer sobre a percepção de
valor na experiência da perspectiva do marketing.
2.2 O VALOR PERCEBIDO NA EXPERIÊNCIA DE CONSUMO
Segundo Bradley e Sparks (2012) o valor percebido nas experiências de consumo é multidimensional, pois é resultado de múltiplas interações: busca, troca de informações, compra, experiência direta e uso, conselhos de boca a boca e assim por diante.
Apesar de o valor ser uma concepção pessoal, o indivíduo não está isolado na experiência, ele é parte de um ecossistema composto por uma rede de atores, atividades e práticas que moldam e são moldadas pelas experiências (HEINONEN; STRANDVIK; VOIMA,
2013).
Assim, cada interação deve ser vista como parte de uma ampla rede de experiências, pois os indivíduos reconstroem as experiências de valor com base nas anteriores, em um contexto social. Desse modo, eles nunca iniciam uma experiência a partir de
uma tela em branco, sem que haja uma memória anterior (HELKKULA; KELLEHER, 2012;
HÖPNER, 2017).
No entanto, ainda que o valor das experiências seja influenciado pelo meio
(em um ponto específico no tempo, em um local específico, no contexto de um evento específico), ele é o resultado das percepções e interpretações individuais exclusivas de cada
indivíduo. Além disso, em uma esfera individual, o valor envolve muitas outras dimensões:
o valor utilitário, que é instrumental e está relacionado à tarefa, expressando o caráter funcional do consumo (mais racionalizado e voltado às questões objetivas), e o valor hedônico, que reflete o prazer da experiência de consumo em si mesma, é derivada de uma
resposta hedônica espontânea, ligada ao entretenimento, e expressa o caráter subjetivo e
afetivo do consumo (BABIN; DARDEN; GRIFFIN, 1994).
Sheth, Mittal e Newman (2001) também partem de uma compreensão multidimensional do valor, afirmando que as decisões de compra são tomadas a partir de uma
rede complexa, em que as dimensões da percepção de valor se manifestam em diferentes
graus e em diferentes situações. Os autores consideram cinco dimensões independentes
de valor: funcional, social, emocional, condicional e epistêmico.
Para Holbrook (2006) o consumo nunca é uma experiência neutra, ele é sempre intencional. O valor não é resultado apenas da compra, da posse do produto ou da
marca, mas das ações nas quais o consumidor se envolve: na busca, diretamente com o
bem, na interação com a marca ou com os outros consumidores, ou seja, nas diferentes
situações de consumo, mediante a comparação que se qualifica e atribui valor às experiências de consumo. Holbrook (1999) criou uma axiologia que identifica e classifica a natureza
e os tipos de valor percebidos pelas pessoas em suas experiências de consumo; a seção
a seguir detalha alguns conceitos defendidos por esse autor.
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2.3 MATRIZ DE HOLBROOK
Através da teoria de Holbrook (1999), compreende-se que o valor percebido
no consumo é resultado de uma experiência pessoal, interativa, relativa e preferencial. Dito
de outro modo, o valor percebido é pessoal porque envolve uma pessoa e um objeto (um
serviço, uma outra pessoa, um bem intangível, uma imagem, enfim, uma oferta); o valor
é interativo porque depende de uma interação, uma troca entre uma pessoa e o objeto; é
relativo porque o valor depende do contexto em que ocorre (uma malha de lã no ponto de
venda é adequada no inverno, mas causa arrepios no alto verão); e é preferencial porque
o valor dado à experiência difere de um indivíduo para outro, depende do gosto, das inclinações e valores pessoais (no plural, ou seja, os critérios) nos quais essa preferência é
baseada.
Holbrook (1999) considera que o valor percebido no consumo pode ser representado em uma matriz de 2x2x2 que contempla as três dimensões-chave e as discrimina
oito tipos distribuídos em células, como se pode analisar no Quadro 1:
Quadro 1: Tipologia do Valor do Consumidor de Holbrook

Fonte: Holbrook (1999).

Para o autor, a natureza extrínseca do valor se refere à funcionalidade dos
bens ou serviços e pode ser verificada quando a satisfação provém da utilidade percebida. Já o valor intrínseco ou hedônico resulta de experiências de consumo autojustificáveis
(com um fim em si mesma), para si próprio, para o próprio prazer, ou lúdicas (experiências
estéticas e de entretenimento).
A dimensão do valor orientado para o outro diz respeito a experiências de consumo que envolvem outra pessoa, a efeitos que provocam sobre ela ou têm uma função
objetiva em relação à reação de uma outra pessoa. Já o valor auto-orientado está ligado a
uma situação de consumo onde há uma intenção de benefício próprio.
O valor de consumo é ativo quando resulta do envolvimento físico ou mental de um consumidor com um objeto e existe a manipulação do produto como parte da
experiência de consumo. De modo contrário, o valor é reativo quando a pessoa somente
contempla, aprecia ou responde a algum estímulo da situação de consumo (HOLBROOK,
1999). Quanto aos tipos de valor, considera-se que os dados do quadro sejam autoexplicativos.
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3 METODOLOGIA DO ESTUDO
Tendo em vista que os sites de redes sociais se apresentam como um fenômeno em constante transformação e suas interrelações com a moda requerem mais investigações, este estudo pode ser definido como uma pesquisa exploratória. Partindo-se
da ideia de que investigar as dimensões do valor percebido no consumo da experiência do
seguidor de marcas de moda via Instagram envolve uma interpretação dos signos e manifestações desse fenômeno na vida desses indivíduos, entendeu-se que a abordagem qualitativa seria a mais coerente com os propósitos da investigação.
Como técnica de coleta, optou-se por entrevistas em profundidade e roteiro de
perguntas semiestruturado – baseado na literatura e na matriz de Holbrook (1999). A técnica possibilita a coleta de dados essencialmente subjetivos e é indicada quando se pretende conhecer as ideias das pessoas sobre determinado tema, compreender suas visões
de mundo, crenças e valores, ou seja, dar voz ao outro para entender de que perspectiva
ele fala e como constrói seu mundo ( ROVER, 2012).
O roteiro de entrevista foi elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa
de modo a revelar indícios sobre a natureza das experiências dos seguidores de moda no
Instagram, segundo a tipologia proposta por Holbrook (1999). No entanto, julgou-se relevante incluir um aspecto que não foi considerado como resultado da experiência de consumo na matriz de Holbrook (1999) e que está bastante presente no consumo de moda: a
curiosidade e o desejo de aprender (que pode ser interpretado como desejo de pertencer,
de estar na moda).
Dessa forma, buscou-se no conceito/categoria valor epistêmico, proposto por
Sheth et al. (2001), o embasamento teórico para preencher essa possível lacuna na investigação, sendo incluído tanto no roteiro de entrevistas como na análise dessas. Segundo os autores, valor Epistêmico é o resultado da satisfação dos consumidores em buscar novidades,
em conhecer novos produtos, novos usos, em adotar novas práticas, costumes e comportamentos. E como a marca é mediadora desse aprendizado, o valor se transfere para ela
(SHETH et al., 2001). Assim, o desenho do presente estudo pode ser representado pela
figura a seguir:
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Figura 1 - Representação gráfica dos tipos de valor considerados no estudo

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Por questões de viabilidade a seleção dos entrevistados foi por conveniência.
Esse método consiste em selecionar uma população que seja acessível e esteja disponível ao pesquisador, sendo uma estratégia de pesquisa que oferece facilidade operacional
e baixo custo (CRESWELL, 2007). Pela mesma questão de viabilidade, optou-se por buscar respondentes entre os seguidores de marcas de moda pelo perfil de usuária do Instagram da própria autora.
Depois de duas semanas de observação da atuação de algumas marcas de
moda brasileira no Instagram, optou-se por iniciar o processo de seleção dos respondentes
a partir de três marcas relevantes na rede nessa categoria. Uma marca de calçados femininos de plástico: Petite Jolie (@petitejolie_), uma grande varejista de produtos de moda:
Renner (@lojasrenner) e uma marca de moda jovem: Colcci (@colccioficial). O envio do
convite foi feito via mensagem direta pela conta pessoal da pesquisadora, ao qual foi anexado um documento oficial comprovando o vínculo institucional, informações sobre os objetivos da pesquisa e considerações éticas sobre sigilo das informações e identidade dos
participantes.
A partir da primeira resposta positiva e realização da entrevista, seguiu-se
com a técnica de bola de neve. Segundo Vinuto (2014), é uma forma de seleção não probabilística que utiliza cadeias de referência. Para o pontapé inicial, lança-se mão de informantes-chave, nomeados como sementes, a fim de localizar algumas pessoas com o perfil necessário para a pesquisa, dentro da população geral. Em seguida, solicita-se que as
pessoas indicadas pelas sementes apontem, a partir de sua própria rede pessoal, novos
contatos com as características desejadas e assim sucessivamente, compondo dessa forma o quadro de respondentes da pesquisa.
Os critérios de seleção dos seguidores aplicados foram: os que
interagiam com maior frequência com a marca, ter mais de 18 anos, seguir marcas de moda
no Instagram há pelo menos um ano e ser ativo na rede social. O quadro a seguir resume
o perfil demográfico dos 21 entrevistados:
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Quadro 2: Perfil dos entrevistados

Entrevistado Gênero

Idade

Ocupação profissional

Grau de instrução

Onde reside

20
anos
22
anos
23
anos

Estudante de Urbanismo Cursando Superior

Porto Velho RO

Estudante de Direito

Cursando Superior

Goiânia GO

Estudante de Arquitetura Cursando Superior

Aracaju SE

1

Feminino

2

Feminino

3

Feminino

4

Feminino

23
anos

Blogueira

Superior Incompleto

Goiânia GO

5

Feminino

Publicitária

Superior

Registro SP

6

Feminino

32
anos
20
anos

Estudante de Moda

Cursando Superior

Sorocaba SP

7

Masculino 25
anos

Auxiliar administrativo

Superior

Sorocaba SP

8

Feminino

Representante Comercial Superior

São Paulo SP

9

Masculino 36
anos

Jornalista

Pós-graduado

São Paulo SP

10

Masculino 52
anos

Bibliotecário

Pós-graduado

São Paulo SP

11

Feminino

Enfermeira

Pós-graduada

São Paulo SP

12

Feminino

Psicóloga

Superior

São Paulo SP

13

Feminino

Pedagoga

Superior

São Paulo SP

14

Feminino

52
anos
41
anos

Turismóloga

Superior

São Paulo SP

15

Feminino

Bancária

Pós-graduada

São Paulo SP

16

Feminino

34
anos
42
anos

Executiva de Negócios

Superior

São Paulo SP

17

Feminino

47
anos

Representante Comercial Superior

São Paulo SP

18

Feminino

24
anos

Vendedora

Ensino médio

Cerquilho SP

19

Feminino

42
anos

Culinarista

Ensino médio

São Paulo SP

20

Feminino

40
anos

Microempresária

Superior

São Paulo SP

21

Feminino

45
anos

Designer Gráficozz

Pós-graduada

São Paulo SP

26
anos

51
anos
51
anos

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Quanto ao número ideal de entrevistas, Michelat (1982, p. 209) considera que
o próprio processo determina a seleção dos respondentes, pois torna-se “[...] necessário
parar quando se considera que o estado atual do modelo obtido [de interpretação] atinge
certa estabilidade”. Entende-se que a partir dessa situação pode se dar essa fase por encerrada.
Na presente pesquisa, atingiu-se certa estabilidade por volta da 19ª entrevista. No entanto, mais dois respondentes foram ouvidos, pois os encontros já haviam sido
agendados. A ideia de estabilidade está ligada ao princípio de saturação do corpus de pes-
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quisa, que é a percepção do pesquisador sobre um momento em que elas se tornam repetitivas e as respostas não somam novos dados, havendo uma homogeneidade nos discursos (MIRANDA, 2017).
Para a análise dos dados, aplicou-se a análise de conteúdo semântica (BARDIN, 2004). Michelat (1982) propõe que a análise de conteúdo de entrevistas em profundidade seja estruturada alternando-se as leituras verticais e horizontais entre elas. Isso quer
dizer que se deve ler cada entrevista individualmente, para que se compreenda cada fala
dentro de numa perspectiva maior. Ao mesmo tempo, realiza-se a leitura das outras entrevistas, identificando temas comuns.
Bauer e Gaskell (2002) ressaltam que o objetivo amplo dessa análise é procurar pelos sentidos e a compreensão dos dados, sendo recomendado que durante as interpretações se volte às anotações e gravações, pois um comentário pode sugerir novos caminhos ou um novo modo de olhar. Os autores ressaltam que é fundamental garantir que
toda interpretação esteja enraizada nas próprias entrevistas, para que durante a análise o
corpus possa ser trazido para justificar as conclusões.
Após as transcrições das entrevistas foram feitas leituras e releituras, chegando-se a temas que se repetiam com frequência. Esses temas foram intrepretados a partir
da matriz de Holbrook (1999) e cada tipo de valor virou um código. O corpus foi analisado
e interpretado à luz da literatura revisada.

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As entrevistas foram realizadas nos meses de fevereiro, março e abril de 2018,
presencialmente com respondentes da capital de São Paulo e via Skype com os demais.
Conforme a recomendação de Bauer e Gaskell (2002), as entrevistas foram gravadas (com
a anuência do entrevistado) e transcritas. A primeira parte dessa seção (discussão dos resultados) abordará os indícios sobre a natureza do Instagram analisados à luz da teoria de
Holbrook (1999): extrínseco (valor utilitário) e intrínseco (valor hedônico). Em seguida se
discorrerá sobre os indícios de tipos de valor.
Todos os entrevistados destacaram o Instagram como a sua mídia social favorita. Para eles, estar na rede significa ter autonomia, ter acesso a inúmeras possibilidades de gerir seus interesses, gostos, aptidões, vontades e crenças. Trata-se de expandir as
próprias fronteiras para além das relações de amizade e familiares que se desenvolvem no
Facebook ou relações profissionais no LinkedIn. Sobretudo, está ligado à possibilidade de
ampliação do próprio universo via informação e conexão com o mundo, sendo a mídia definida como: revista, vitrine, janela.
A percepção dos entrevistados é de que as informações chegam em tempo
real. O app é um meio de descobrir o que de mais legal está acontecendo: lugares, viagens,
estilos de vida, costumes, culturas, marcas de serviços, de produtos e pessoas. Logo, re-
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laciona-se com ampliar o conhecimento, com o autodesenvolvimento e a constituição do
eu, com a identidade. Em outras palavras, para os respondentes o Instagram é uma ferramenta que auxilia na construção da própria imagem, na definição de quem são ou de
quem querem ser. É útil à medida que facilita a identificação e mapeamento do mundo a
que pertencem ou querem pertencer. O app ainda possibilita experimentar uma sensação
de conexão com o que é atual, de fazer parte do que está acontecendo, de se apropriar do
Zeitgeist.
Segundo a literatura e modelo Holbrook (1999), essa busca por informação é
um valor de natureza extrínseca; porém, nos discursos analisados, a experiência de conhecer melhor os produtos e os conteúdos da marca, além de utilitária (motivada pelo desejo de melhorar a reputação, a competência ou de ter status), demonstrou ter um aspecto
de satisfação e prazer. Esse “estar por dentro” das novidades se revelou (pela fisionomia e
tom da voz) uma forma particular de se entreter. Assim, considerou-se que o valor percebido pelos entrevistados não decorre somente pelo seu resultado de aprovação social, mas
também do desejo de viver a experiência como um fim em si mesma, como aponta Campbell (2001).
De acordo com os respondentes, o mergulho no universo de imagens do Instagram possibilita viver o estado de flow, uma experiência de imersão, como num jogo em
que um post leva a outro e se abandonam momentaneamente as preocupações, deixando-se levar pelo escapismo, dimensão de natureza intrinseca que Holbrook (1999) relaciona
com o entretenimento.
Observou-se que, em geral, a experiência dos entrevistados segue um mesmo fluxo: várias vezes ao dia, abrem o app no celular para dar uma espiadinha, uma espairecida ou somente passar o tempo, deslizando as imagens de maneira rápida. Todos
enfatizaram que esse fluir varia conforme a motivação e o momento, e a percepção de as
publicações que ‘fisgam’ a atenção serem as que impactam pela cor, luz, pela beleza da
imagem foi unânime. A estética como valor intrínseco. O modo com que são afetados (que
emoções são evocadas) estimula a olhar as imagens com mais atenção ou não, a procurar
por detalhes, a ler a legenda da postagem ou a assistir o vídeo na íntegra. Quando fisgados tendem a gostar da publicação (curtir); contudo, o curtir é uma reação quase automática e sem muito critério.
Já os comentários foram descritos como uma atitude motivada pela curiosidade por mais informações ou mesmo como retribuição a quem publicou (agradecimento,
elogio, forma de incentivo e até ainda recomendação do conteúdo para outros usuários). Os
entrevistados alegaram que por vezes comentam somente porque desejam se expressar
(quando a imagem é muito impactante), mas que podem sim significar um efetivo envolvimento com a marca. Os trechos a seguir ilustram essa dimensão:
Curtir é tipo assim: gostei, não gostei, mas o comentar é quando
aquilo realmente te tocou. Aquilo mexeu de alguma forma com você
e você quer se colocar, elogiar, ou você quer mais informação sobre
aquilo, tem uma dúvida. Quando você comenta, você já tem um
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interesse diferente sobre aquele assunto. O curtir, às vezes, você
nem tem tanta certeza sobre aquilo, você sai curtindo (informação
3
verbal – pedagoga , 52 anos).

Sobre isso, vale ainda destacar também a fala da culinarista de 42 anos:
Merece uma curtida tudo o que é bonito, colorido, que chama atenção
pela beleza da foto, que você se identifica. Já quando é muito, muito
top você tem que comentar, né? Não tem como... você tem de deixar
4
sua opinião (informação verbal – culinarista , 42 anos).

Destaca-se que os tipos de valor apresentados nos discursos apareceram
sempre relacionados, de modo que, para facilitar sua descrição e interpretação, se
considerou o valor que mais se sobressaiu na fala em questão (levando-se em conta
as expressões faciais, o tom de voz, as pausas e os silêncios dos entrevistados).
Cada tipo de valor virou um código e as palavras relacionadas que apareceram com
mais frequência viraram subcódigos (palavras-chave), sendo apresentados a seguir.
O valor Eficiência foi categorizado por Holbrook (1999) como extrínseco
e ligado à conveniência. As palavras-chave relacionadas a ele foram: Funcionalidade;
Atualidade; Presença na Rede; Inovação; Agilidade; Imediatismo, Facilidade de
Comunicação e Conexão Eficiente.
Da experiência com a marca no Instagram resulta um valor utilitário, efeito
da percepção da habilidade da marca em usar os recursos do app e pela conveniência
em encontrar produtos e serviços facilmente; nas palavras dos entrevistados: a
informação pula na tela. Como ilustra o trecho a seguir:
É muito rápido, é diferente de você se postar diante do computador,
ter que entrar no site da marca pra ver. A coisa pula na sua frente,
se você segue a marca, a coisa pula na sua tela. Você não precisa
lembrar: o que será que a Prada lançou? A informação chega sem
5
você pedir (informação verbal – bibliotecário , 52 anos).

Para eles, as marcas respondem com mais agilidade no Instagram e sua
comunicação é mais eficaz, pois as imagens informam melhor e mais rapidamente do
que os textos. O valor resulta da velocidade com que se recebem as promoções, os
lançamentos e novas tendências. A eficiência da marca também é percebida na sua
boa capacidade de demonstrar as ofertas, de articular sua proposta e de se associar
com pessoas interessantes. É conveniente ter acesso ao conteúdo da marca e dos
seus colaboradores em um único espaço. Como se percebe no trecho a seguir:
3 PEDAGOGA. Entrevista 13. [abr.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo, 2018, 1 arquivo. Mp3
(51 min.).
4 CULINARISTA. Entrevista 19. [abr.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo, 2018, 1 arquivo. Mp3
(94 min.).
5 BIBLIOTECÁRIO. Entrevista 10. [mar.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo, 2018, 1 arquivo.
Mp3 (53 min.).

LIMA, Experiência, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 246 - 266

258

EXPERIÊNCIA E VALOR PERCEBIDO PELOS SEGUIDORES DE MARCAS DE
MODA NO INSTAGRAM

REAMD

Então, se você quer comprar alguma coisa... é muito mais fácil você
comprar pelo Instagram. A gente encontra publicações sobre vendas,
a gente encontra a matéria de consultores que falam sobre o que
está em alta no próximo verão ou no próximo inverno... o que fica
6
bom para cada tipo de corpo (informação verbal – enfermeira , 52
anos).

Esse valor também vem através das resenhas sobre os produtos e da
opinião de outros seguidores (que dá credibilidade pela legitimação do grupo). A
conveniência foi ainda relacionada com a possibilidade de comparar, avaliar e escolher
melhor os produtos e marcas pelo aplicativo, agilizando a busca deles no ponto de venda,
economizando tempo no dia a dia. E ainda da facilidade de comprar diretamente pelo
link do app. O trecho a seguir ilustra essa percepção:
[...] eu não preciso ir na loja, eu já fico sabendo do que tá rolando e
de repente posso até comprar de casa mesmo. Por exemplo, a C&A
ou a Riachuelo, eles estão sempre postando fotos, então eu não
preciso ir lá e ficar revirando aquele monte de araras, eu já tenho na
cabeça, economiza tempo, é praticidade. Hoje em dia a gente não
7
tem como ficar indo a todo lugar (informação verbal – culinarista ,
42 anos).

O valor Excelência/Qualidade Percebida caracterizado como extrínseco por
Holbrook (1999) foi representado pelas palavras-chave: Conformidade; Autenticidade;
Exclusividade; Elegância; Modernidade; Estilo; Personificação.
Interpretou-se que a qualidade percebida na marca pelo Instagram está
mais atrelada a como o produto é comunicado do que ao produto em si. A qualidade é
percebida no apuro estético, no estilo, na autenticidade, na capacidade de inovar e na
coerência da oferta e do seu preço. O valor vem da expertise da marca em publicizar suas
propostas e produtos e envolve tanto o plano do conteúdo como o plano plástico. A
percepção da qualidade da publicação impacta no conceito do produto e na percepção
de superioridade, transferindo-se para a imagem que os seguidores têm da marca. Para
eles, a comunicação é de qualidade se os enunciados são coerentes e consistentes.
O trecho a seguir ilustra essa percepção:
Primeiro eu vou seguir pela qualidade de imagem que eles estão
postando, porque se é uma marca meio assim... amadora, eu já não
boto muita fé na coisa. E aí também não atrai muito os meus olhos;
então, eu já não dou muita bola. Primeiro de tudo vem a qualidade
na imagem que eu tô vendo, em relação à beleza, estética, tudo...
e aí depois eu vou pela qualidade da informação; ué, o quanto eu
gosto daquilo, o quanto bate com meu gosto, o quanto aquilo me
6 ENFERMEIRA. Entrevista 11. [abr.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo, 2018, 1 arquivo. Mp3
(65 min.).
7 CULINARISTA. Entrevista 19. [abr.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo, 2018, 1 arquivo. Mp3
(94 min.).
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traz informação (informação verbal – publicitária , 32 anos).
A fotografia é tudo, o jeito que eles vão fotografar, a produção acho
que é super chamativo. O pessoal posta muito assim: uma blusa
pendurada num cabide, com fundo de madeira, só com um filtrinho...
não tem... a produção que eu acho legal tem que ter um contexto
9
(informação verbal – executiva de negócios , 42 anos).
8

O Valor Epistêmico é extrínseco e refere-se à capacidade pedagógica
das experiências de consumo. As palavras-chave ligadas a esse valor foram: Troca
de experiências; Aprender coisas novas; Autoconhecimento; e Conexão. Conforme já
foi dito, esse valor aparece no trabalho de Sheth et al. (2001) e não faz parte da matriz
de Holbrook (1999), mas foi integrado ao estudo por aparecer com frequência nas
entrevistas.
Para Sheth et al. (2001), o valor utilitário epistêmico está ligado à percepção
de conhecimento adquirido com as informações de moda que as marcas publicam. É
resultado de entender os códigos da moda e com isso ser capaz de fazer melhores
escolhas. De usar e adaptar os produtos às situações do dia a dia, satisfazendo também
uma necessidade de pertencimento e de aprimoramento pessoal. Essa percepção de
valor pode vir do conteúdo que a marca publica ou das informações de moda que os
colaboradores da marca compartilham (blogueiros, influenciadores e fãs da marca).
Esse conhecimento facilita o trânsito por diferentes grupos e ajuda a consolidar estilos
de vida específicos, pois também é efeito de aprender a articular esse repertório e de
conseguir distinguir os papéis dentro dos grupos. A fala a seguir ilustra essa percepção:
Eu gosto de saber o que as pessoas estão usando, me deixa com
vontade de experimentar coisas novas, quero usar também; eu gosto
de estar na moda, estar por dentro. A moda é muito importante pra
te fazer sentir mais próxima das pessoas, a moda me ajuda a sentir
que estou dentro daquele grupo, que faço parte, que sei o que está
acontecendo, me deixa confiante (informação verbal – representante
10
comercial , 26 anos).

O valor Status/Exibicionismo classificado como extrínseco por Holbrook
(1999), apareceu nos discursos associados às palavras-chave: Exclusividade;
Vaidade; Distinção Social e Diferenciação. O status emergiu muito mais relacionado à
possibilidade de melhorar o repertório de moda por meio da marca e gerenciar melhor
a própria imagem do que por exibicionismo ou disputas de poder (ter uma melhor
performance do que os outros). Revelou-se como ferramenta para obter reconhecimento
e ocupar um melhor espaço no jogo social, confundindo-se com o valor Estima.
8 PUBLICITÁRIA. Entrevista 5. [mar.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo, 2018, 1 arquivo. Mp3
(58 min.).
9 EXECUTIVA DE NEGÓCIOS. Entrevista 16. [abr.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo, 2018, 1
arquivo. Mp3 (67min.).
10 REPRESENTANTE COMERCIAL. Entrevista 8. [mar.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo,
2018, 1 arquivo. Mp3 (54 min.).
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Eu não consigo pegar qualquer coisa do meu armário e sair, eu vou
me sentir mal, é um estilo de vida [...] não dá para a gente seguir
uma moda sem levar em conta o nosso estilo, porque senão a gente
vai se tornar aquele padrãozinho que a gente vê de vez em quando
11
(informação verbal – estudante de Direito , 23 anos).

A Estima emergiu como valor extrínseco e intrínseco, sendo relacionado
com a: Identidade; Estilo próprio; Singularidade; Personalidade; Autenticidade;
Autoestima; Pertencimento; Autonomia; Reputação. O valor é percebido na possibilidade
de identificação com as propostas das marcas, já que são vistas como facilitadoras no
processo de integração social e na construção da própria identidade. Sobretudo para
o público feminino, a percepção de valor está ligada aos conteúdos que envolvem
questões desse universo, como recurso para o desenvolvimento da autoestima e da
autoconfiança. Os trechos citados a seguir ilustram essa dimensão:
Eu fui ganhando identidade e estilo próprio quando fui vendo umas
referências no Instagram. Fui acompanhando perfis de modelo de
roupa e foi me agradando; eu fui seguindo mais, eu queria mais
referências, mais conhecimento e fui seguindo bastante marca,
porque eu acho que foi mais aquela fase que você está mudando de
estilo de adolescente para mulher (informação verbal – estudante
12
de Urbanismo , 20 anos).
Tem acontecido mais das [sic] marcas darem um incentivo às
mulheres, é um negócio legal, que realmente faz você tomar coragem.
Por que eu moro no interior e no interior é assim, né? O povo fala,
comenta, então às vezes eu deixava de vestir uma coisa que eu
13
queria por conta disso (informação verbal – publicitária , 32 anos).

O valor hedônico Estética presente na matriz de Holbrook (1999), emergiu
associado a palavras-chaves como: Harmonia; Beleza; Estética. Ele foi percebido
no simples prazer da experiência, no fruir das imagens, na sua beleza e harmonia.
Basicamente é o que afeta e captura a atenção do seguidor: a isca é a emoção. Em
geral, essa emoção se transforma em euforia e desperta a curiosidade, levando o
seguidor a ler a legenda, a procurar saber mais sobre o conteúdo, a interagir e até a
comprar. Esse valor também é resultado de uma percepção que não é só passiva, é
efeito ainda de um reconhecimento criterioso das qualidades plásticas das imagens.
Eles sabem reconhecer uma boa luz, um bom enquadramento, a harmonização dos
temas e cores, que são observados tanto nas fotos e vídeos como no conjunto geral
das imagens publicado na grade do perfil da marca.
11 ESTUDANTE DE DIREITO. Entrevista 2. [fev.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo, 2018, 1
arquivo. Mp3 (79 min.).
12 ESTUDANTE DE URBANISMO. Entrevista 1. [fev.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo, 2018,
1 arquivo. Mp3 (57min.).
13 PUBLICITÁRIA. Entrevista 5. [mar.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo, 2018, 1 arquivo. Mp3
(58 min.).
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Eu acho que uma foto esteticamente produzida é mais legal. Pra mim,
o que me pega é o design e, no segundo momento, se aquela proposta
tem a ver com o conteúdo, se eles realmente se complementam.
Eu olho bastante a cor e a composição, elas se complementam
14
(informação verbal – representante comercial , 47 anos).

Já a categoria de Holbrook (1999) correspondente ao valor Entretenimento
foi associada a: Fantasia; Diversão; Lazer; Imaginação; Devaneio; e Nostalgia. Esse
valor hedônico é percebido em publicações que favorecem a imaginação e o devaneio.
Fotos contextualizadas dos produtos, em cenários ou situações que estimulam os
seguidores a se transportar para aquela circunstância e viver breves momentos de
fuga ou imaginação. Foi muito associado a vídeos e fotos de humor ou descontraídas
que apresentam assuntos e os signos próprios da cultura digital (memes, stickers,
filtros etc.). Os trechos a seguir demonstram essa dimensão:
O que me faz comprar um produto é isso, essa fantasia que ele
me proporciona. Se eu olhar para um produto e não conseguir me
imaginar usando ele numa determinada situação, ou num determinado
lugar, eu nem compro, ele não serve, pra que que eu vou comprar?
Pra eu comprar uma coisa, eu preciso conseguir imaginar ela em
15
mim (informação verbal – auxiliar administrativo , 25 anos).

O valor Ética também presente no modelo de Holbrook (1999), emergiu
em associações com o Consumismo e Comunicação Transparente, podendo ser
representado pelas palavras-chave: Compras por impulso; Moda ética; Autocrítica.
A Ética na experiência dos seguidores apareceu na autocrítica, em
um escrutínio da própria conduta no app. A autoanálise envolveu como reagem às
publicações das marcas de moda e de que forma se tornaram mais consumistas depois
que passaram a usar o Instagram. Esse valor surgiu inclusive em uma análise crítica
dos posicionamentos das marcas que seguem na rede, demonstrado pelas reflexões
sobre os propósitos da marca e a coerência entre comunicados e as ações. Esse valor
também é resultado da observação do relacionamento que a marca estabelece com
os outros seguidores do seu perfil. Os trechos a seguir ilustram essas percepções:
A cobiça começa no olho, mas aí como não tenho tanta grana eu
deletei algumas. Eu seguia muitas. Eu deletei pra não ver, pra não
ter vontade de comprar. Porque se você está baixo astral a gente
se dá presente... comprava e depois não usava. É tanta coisa que
tem que não usa (informação verbal – culinarista , 42 anos).
16

[...] algumas marcas no dia a dia me surpreenderam no sentido
14 REPRESENTANTE COMERCIAL. Entrevista 17. [abr.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo,
2018, 1 arquivo. Mp3 (53 min.).
15 AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Entrevista 7. [mar.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo, 2018,
1 arquivo. Mp3 (57 min.).
16 CULINARISTA. Entrevista 19. [abr.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo, 2018, 1 arquivo. Mp3
(94 min.).
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positivo como também no negativo, de ter gostado do projeto, de
começar a acompanhar, e quando conheci no físico não tinha nada
a ver com aquilo. O que eles estavam vendendo não é exatamente
o que eles praticam. O discurso não batia. Porque se o que você
vende não é coerente com o que você está falando, as pessoas
vão acabar descobrindo, uma hora ou outra (informação verbal –
representante comercial , 47 anos).
Eu também procuro muito ver o relacionamento que ela tem com
os consumidores, com os fãs. Se ela tem uma relação saudável,
né. Porque também não adianta seguir uma marca, começar a
acompanhar e ela não se preocupar com as pessoas que estão
consumindo os produtos dela; então eu avalio muito isso quando eu
vou seguir uma marca. Não são só os produtos, vai um pouco além
disso aí, eu observo como é o comportamento dela... é mais ou menos
como se ela fosse uma pessoa (informação verbal – estudante de
18
arquitetura , 23 anos).
17

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscou-se construir um repertório capaz de demonstrar como a experiência
do usuário do Instagram pode ser entendida como um episódio muito mais rico em
significados do que um breve contato com o anúncio da marca seguida. Procurou-se
demonstrar como o produto de moda envolve um consumo essencialmente simbólico
e como seus significados se manifestam e são valorados pelos seguidores.
Em síntese, as entrevistas sugerem que a experiência de fato é
multidimensional e interativa. Pôde-se depreender que o caráter da experiência dos
seguidores de marcas de moda é ativo e em geral individualista (orientado para si),
mas quando muito estimulante tem um forte potencial integrador, socializador.
Em resposta ao objetivo da pesquisa, a análise dos dados demonstrou que,
apesar de a rede social ter um forte caráter hedônico, por ser visual e sua navegação
facilitar a imersão no fluxo de imagens, para os entrevistados, as experiências com
a marca, além de atender as expectativas de diversão, fruição estética e devaneio,
precisam também ser funcionais. Ou seja, sua natureza é simultaneamente utilitária
e hedônica.
Numa mesma experiência, o estado de ânimo do seguidor pode transitar
de uma navegação relaxante de contemplação para uma busca entusiasmada sobre
um assunto que desperta a sua atenção. Ela pode começar de um jeito e tomar outro
rumo, dependendo do teor das publicações. Desse modo, é possível inferir que, durante
o período em que o episódio ocorre, a natureza do valor percebido pode alternar de
hedônico a utilitário. Já sua natureza é sempre ativa, pois, por mais que o usuário
17 REPRESENTANTE COMERCIAL. Entrevista 17. [abr.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima. São Paulo,
2018, 1 arquivo. Mp3 (53 min.).
18 ESTUDANTE DE ARQUITETURA. Entrevista 3. Entrevista 3.[fev.2018]. Entrevistador: Paula Elisa Hubner Duarte Lima.
São Paulo, 2018, 1 arquivo. Mp3 (59min.).

LIMA, Experiência, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 246 - 266

263

EXPERIÊNCIA E VALOR PERCEBIDO PELOS SEGUIDORES DE MARCAS DE
MODA NO INSTAGRAM

REAMD

tenha uma atitude passiva em relação aos conteúdos recebidos, ele ainda atua sobre
o aplicativo (sem a sua ação, a experiência no Instagram não se realiza).
Quanto aos tipos de valor encontrados, o que se notou foi que, de fato,
os entrevistados se mostraram bastante exigentes em relação às suas experiências
com as marcas e os que os valores funcionais de eficiência, excelência, epistêmico,
de estima e exibicionismo nessa rede social são fundamentais para que os valores
hedônicos possam emergir. Sendo assim, considera-se que todos os valores são
importantes para que o seguidor tenha uma experiência valiosa com a marca.
Sugere-se até que algumas marcas têm desperdiçado a potencialidade criativa e comunicativa do aplicativo, já que os entrevistados afirmaram que deixaram de seguir marcas
que se tornaram repetitivas e que apresentam poucas novidades e autenticidade. E que os
aspectos percebidos nos comportamentos dos usuários como a estetização do cotidiano,
a sedução, o devaneio, o escapismo e a espetacularização, encontram convergência com
particularidades do consumo de moda contemporâneo, intensamente simbólico. Por fim,
entende-se que os indícios levantados possam transcender interesses estritamente acadêmicos e contribuir com gestores, agências de comunicação e até mesmo empreendedores de moda autônomos que produzam e gerenciem os conteúdos das marcas de moda
19
na rede.
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RESUMO
O presente estudo de caráter exploratório tem o objetivo de identificar as mazelas raciais
deixadas pelo apego às tradições retrógradas no vestuário de balé. Abordando a problemática
das cores na vestimenta do balé e as concepções acerca do que é considerado “nude” ou
“cor da pele”, a pesquisa se baseia de forma qualitativa em conceitos de representatividade
negra, história do balé e elementos do design de moda, a partir de estudos acadêmicos
e pesquisa de mercado. Os resultados apresentam a excludente realidade que bailarinas
negras vivem dentro do balé, e de que forma as empresas de dança e da área têxtil estão
lidando com essas questões atualmente.
Palavras-chave: Balé negro, traje de balé, nude.
Abstract
The present exploratory study aims to identify the racial biases left by the attachment to
retrograde traditions in ballet costumes. Addressing the problem of colors in ballet costumes
and the conceptions about what is considered “nude” or “flesh toned”, the research is based
qualitatively on concepts of black representation, ballet history and elements of fashion
design, based on academic studies and market research. The results present the excluding
reality that black dancers live inside ballet, and how dance and textile companies are dealing
with these issues nowadays.
Keywords: Black ballet, Ballet costume, nude
Resumen
El presente estudio exploratorio tiene como objetivo identificar los daños raciales que deja
el apego a las tradiciones retrógradas en el vestuario del ballet. Abordando la problemática
de los colores en los trajes de ballet y las concepciones sobre lo que se considera “nude” o
“color de piel”, la investigación se basa de forma cualitativa en conceptos de representación
negra, historia del ballet y elementos del diseño de moda, a partir de estudios académicos
y de investigación de mercado. Los resultados presentan la realidad excluyente que viven
los bailarines negros dentro del ballet, y cómo las compañías de danza y textiles están
tratando actualmente estos temas
Palabras-clave: Ballet negro, Traje de ballet, Nude
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1 INTRODUÇÃO
A origem do balé remonta do século XV na Europa, quando a dança começou
a ser metrificada e ensinada pela aristocracia, se desenvolvendo como forma de arte até
chegar ao século XIX, onde o Movimento Romântico elevou sua concepção. Agregando
novas tecnologias e novas temáticas, as apresentações desta fase se baseavam em contos
trágicos e sobrenaturais, comuns ao período artístico. As personagens etéreas destas
produções colaboraram para a imortalização da imagem da bailarina como conhecemos
hoje; uma figura delicada, pura, flutuando na ponta dos pés. Para a caracterização dessas
místicas bailarinas, a cor branca e os tecidos diáfanos foram predominantes, harmonizando
com a estética europeia de mulheres caucasianas consideradas “ideais”. A escolha do tema
da presente pesquisa se origina a partir de um questionamento social ligado à alarmante
ausência de diversidade e representação multirracial em seus séculos de existência,
acompanhando a trajetória do que mudou desde sua origem até os dias atuais, em especial
no contexto europeu; berço do balé, e o norte-americano; onde as grandes mudanças neste
sentido começaram a aparecer no século XX.		
		 Com o objetivo de discorrer sobre o racismo estrutural presente em grandes
instituições como o balé, o estudo se volta para as cores do vestuário, abordando a
origem e a razão da roupa usada para a prática da dança ser como ela é, e porquê a
coloração utilizada rejeita a existência de toda uma parcela de profissionais do balé, as
bailarinas negras. Inserida no modelo qualitativo, a pesquisa se apoia em procedimentos
metodológicos baseados em coleta de dados e revisão bibliográfica especializada nas
áreas de teoria e história do balé, figurino e design de moda, conceitos sobre branquitude
e racismo institucional.
					O trabalho apresenta a ascendência europeia da fundação do balé, e
como este se tornou uma arte esteticamente branca, consequentemente rejeitando ou
sub-representando o corpo negro em suas produções Decorrente destes itens, a pesquisa
se volta para as conceituações do que é chamado de “nude” ou “cor de pele” no design
de moda, e como isso decai no vestuário específico de balé, mantendo as tradições e
valorizando tons de pele branco em detrimento de tonalidades mais escuras. Após essa
discussão, os resultados demonstram as perspectivas de mudanças, tardias, porém de
extrema importância para a valorização de profissionais e implicação da diversidade dentro
dos cânones do balé.

2 A ESTÉTICA BRANCA NO BALÉ
A estética geral representada no balé clássico pouco se alterou desde sua
criação, o balé é uma forma de dança conhecida pela sua tradição e pela sua origem
aristocrática, nas cortes francesas e italianas do século XV. Essas origens se contextualizam
em uma sociedade cuja referência de beleza é baseada em arquétipos eurocêntricos, ou
seja, na pele branca. Schneider (2013) aponta que no contexto do século XIX, os tons de
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pele mais escuros eram rejeitados pelas classes dominantes, consideradas símbolos de
exposição ao sol em trabalhos braçais, presente nas classes marginalizadas.				
						Essa estética se manteve enquanto o balé europeu avançava, sendo
retratado nas obras de Edgar Degas, culminando uma ideia visual reconhecida até os
dias de hoje. “As cenas são imediatamente reconhecidas e simbolizam tudo o que o balé
significa – o que é belo, perfeito, imaculado – tudo isso codificado pela pele branca” (PORTAL
GELEDÉS, 2020). 						
			No auge do Romantismo, o balé buscava representar a beleza etérea de
fadas, princesas e camponesas por meio da dança. O figurino era composto por tecidos
esvoaçantes e sapatilhas que elevavam o corpo envolto em tons claros, desde o vestido
até a cor da pele, um padrão que se tornou permanente no balé. De acordo com Bourne
(2017), os balés do período romântico continham conjuntos de dança chamados de ballet
blanc, ou “balé branco”. 						
Tanto pela sua temática voltada ao sobrenatural, quanto pela personificação
da cor branca, relacionada à pureza e feminilidade, estas cenas continham um corpo de
baile completo de bailarinas vestindo trajes brancos, e por muito tempo, apenas bailarinas
brancas se fizeram presentes nessa visualização. La Sylphide, Giselle, Chopiniana, O
Lago dos Cisnes e o Quebra-Nozes são alguns exemplos de balés muito conhecidos que
utilizam cenas de ballet blanc. (CERAGIOLI, 2020)
Figura 1 – ‘Ballet blanc’ de Chopiniana, 1930 (Ballet Russe de Monte Carlo)

Fonte: CERAGIOLI, 2020, p. 30

Segundo Friedman (2015), a branquitude e o balé historicamente reforçaram
uma construção mútua de superioridade. Branquitude esta que, de acordo com Cardoso
(2010), se refere à identidade racial branca, um lugar de privilégios simbólicos e palpáveis que
contribuem para uma construção social discriminatória e racista. O balé, que é historicamente
percebido como belo e alta arte, foi desenvolvido desde o Renascimento com o corpo branco
em seu centro metafórico, tanto em sua estética quanto na trama cultural das histórias
contadas no palco. A construção histórica de um corpo de balé branco visto como “ideal” se
FRAJUCA; MENEZES, Bailarinas, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 267 - 278

270

BAILARINAS NEGRAS: CORES DO BALÉ E AS TRANSFORMAÇÕES
NO VESTUÁRIO

REAMD

relaciona com a visão europeia de esculturas gregas e romanas que, segundo estudiosos
da dança, é a fonte principal de inspiração para os princípios de “forma humana ideal” e
cânone de beleza estética. (BOURNE, 2017)							
Ideias de que a pele branca tem alguma superioridade estética foram
implantadas na sociedade e são facilmente percebidas em culturas pós-coloniais, onde
Bourne (2017) aponta que mulheres procuram branquear ou clarear a pele, para parecerem
mais bonitas. O que nos abre um paralelo com alguns hábitos nos bastidores do balé, onde
o talco é utilizado como maquiagem corporal, nos casos onde o efeito desejado é a pele
extremamente branca. “As bailarinas utilizam talco ou base branca na pele com o objetivo
de parecerem figuras etéreas” (SCHNEIDER, 2013, p. 141) 											

2.1 ESTEREÓTIPOS E A SUB-REPRESENTAÇÃO DOS BAILARINOS NEGROS
O balé se desenvolveu ao longo dos séculos se mantendo como uma arte de
elite, predominantemente caucasiana no contexto europeu e norte-americano. Robinson
(2018) em seu recente estudo aponta para a estatística estadunidense, onde as mulheres
negras ocupam menos de um espaço para cada cinquenta dançarinas nos palcos. A cor
da pele fornece um conjunto de privilégios obtidos pela opressão, e muitas vezes invisíveis
para os brancos, conferindo benefícios e oportunidades indisponíveis para minorias raciais
(WADE; SHARP, 2010).
Os dançarinos negros foram historicamente excluídos e permanecem
gravemente sub-representados nesta indústria, através do controle de imagens, discriminação,
marginalização e rejeição. A partir do período clássico, algumas temáticas começaram
a encenar narrativas não-ocidentais, porém a partir do ponto de vista eurocêntrico e
estereotipado. Desde então, bailarinas negras no contexto europeu e norte-americano são
escolhidas para papéis com estereótipos raciais, papéis particularmente exóticos como a
“dançarina árabe” de O Quebra-Nozes. A dança também chamada de “Café”, é considerada
inclusive, erótica, em algumas versões, onde a dançarina move seu copo de maneira sensual
em torno do dançarino masculino, vestindo trajes orientais com a barriga a mostra, detalhe
bastante incomum em figurinos de balé (ROBINSON, 2018).
Alguns outros exemplos de personagens estereotipadas reservadas para as
dançarinas não-caucasianas é podem ser vistos em balés como “La Bayadère”, em uma
dançarina indiana e em “Esmeralda” no papel de uma cigana. Muito raramente, papéis de
protagonistas inocentes e delicadas são dados a bailarinas negras, o mesmo acontece com
bailarinos masculinos, muitas vezes escalados para papéis agressivos, ou papéis onde a
caracterização os esconde por completo, como o Rei Rato de O Quebra-Nozes ou o lobo
de A Bela Adormecida (THE GUARDIAN, 2012).
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Figura 2 – Dança “Café” Árabe de O Quebra-Nozes das companhias Atlanta Ballet e English National Ballet
respectivamente

Fonte: Desenvolvido pelas autoras

3

Outra face desta problemática é a apresentação de bailarinos e bailarinas
brancas caracterizados vulgarmente para papéis de personagens chineses ou espanhóis por
exemplo, mistificando povos não-caucasianos, como se o corpo branco fosse algo neutro,
universal, capaz de performar tudo que está “fora” de sua classificação. Cardoso (2010)
explica este pensamento, onde a branquitude não é uma identidade marcada, o branco não
se encaixa em grupos raciais, como muitas vezes são caracterizadas as minorias étnicas.
Ou seja, o branco é o neutro, um “padrão normativo único”
De acordo com Bourne (2017), esses padrões de elenco normalizam a
exclusão dos bailarinos negros dos papéis mais celebrados e visíveis no balé, exemplos
que contribuem para a invisibilidade do corpo negro nos palcos, e para o fato de que muitas
gerações de bailarinos não progridem no balé devido às ideologias eurocêntricas que ainda
estão ativas na sociedade em geral, bem como nas principais empresas de dança. Para
Viana (2006) a segregação de grupos não-brancos promove a alienação, uma ferramenta
eficaz de racismo.
Bourne (2017) afirma que analisar a ideia de brancura no balé é importante
para determinar se as ideologias eurocêntricas ainda contribuem para decisões atuais
dos diretores artísticos, ao auditar dançarinos negros no balé tradicional de repertório. É
uma forma de destacar os efeitos do racismo institucional na profissão nos dias de hoje,
em um contexto europeu e norte-americano. Essas percepções eurocêntricas dentro do
balé reproduziram e perpetuaram uma ideia de superioridade que contribuiu para a lenta
progressão de bailarinos negros, em decorrência de uma construção histórica que associa
o conceito de beleza, pureza e arte refinada, à uma estética prioritariamente branca.
O bailarino da companhia britânica Royal Ballet, Carlos Acosta, aponta
que, mesmo quando uma bailarina negra é escolhida como membro da companhia, os
organizadores nem sempre a escalam adequadamente. Segundo ele, ainda existe essa
retrógrada mentalidade, principalmente com os diretores, de que a bailarina negra no meio
de um bando de cisnes brancos de alguma forma alteraria a harmonia (THE GUARDIAN,
3 Fontes:artsatl.org e dancetabs.com respectivamente
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2012). Viana (2006) cita a autora Lélia Gonzalez quando aponta que no racismo, a primeira
coisa que se percebe é a naturalização: ideias pré-concebidas não são questionadas, e
sim facilmente assimiladas como naturais. Como achar natural que haja, nas palavras da
autora, o “lugar do negro”, e que este lugar seja o inferiorizado.

3 A ROUPA “COR DE PELE”
A problemática então decai no vestuário, para além dos belos vestidos no
palco, a base do traje de uma bailarina é composta por meia-calça, sapatilha e collant.
Tradicionalmente, estes itens possuem uma coloração rosa clara, muito próxima ao tom
da pele branca. Segundo Vakani (2014), os profissionais de balé indicam que a meia-calça
de cor rosa é usada para melhor visualização da musculatura das pernas, outros associam
a cor com o tom que melhor se adequa à pele, simulando uma nudez contida. Pele esta
branca, predominante no balé. A cor rosa, porém, não de adequa em nada aos tons de pele
negra.
Estas meia-calças de cores claras como rosa e pêssego são frequentemente
chamadas de “cor de pele”, o que reforça um conceito de neutralidade da brancura, a pele
negra não é representada no tom genérico de “cor de pele” e nem no mais recente termo
“nude” (WADE; SHARP, 2010). A tendência de moda ficou popular com roupas e sapatos
em tons de bege ou champagne por volta da década de 2010, trazendo como conceito,
o pouco contraste entre a cor da peça e a cor da pele de sua portadora. A linguagem de
blogs denominou estas peças como “nudes” ou “cor de pele”, mesmo em exemplos onde
uma mulher negra a veste, e seu tom de pele é claramente diferente da roupa vestida.
Na indústria da moda, os produtos vendidos como “nude” referem-se à uma
cor específica, que só se aplica ao tom de pele de pessoas brancas, o que de acordo
com Vakani (2014), exclui descaradamente pessoas de tons de pele diferentes daquele
idealizado. Wade e Sharp (2010) afirmam que isso evidencia a ideia de o branco é o neutro;
a pele branca é chamada apenas de pele, enquanto a pele de pessoas não brancas sempre
tem um termo adicional, como pele escura, pele negra.
A consequência desse pensamento limitado é que por muito tempo, mesmo
após a tendência de roupas supostamente “cor de pele”, a população negra ainda não
encontrava produtos pensados para seus variados tons de pele. Descasos deste tipo refletem
certas perspectivas que invisibilizam pessoas negras e ignoram suas especificidades.
(VIANA, 2010).
Na indústria do balé isso se torna um agravante, já que essas peças de
vestuário fazem parte do equipamento de trabalho das bailarinas. Robinson (2018) destaca
que há um padrão de rejeição das mulheres negras no balé ao tentar encontrar meiascalça, collants e sapatilhas que combinem com seu tom de pele. 		Por muitos anos essas
mulheres precisaram pintar seu próprio equipamento de trabalho para que ficasse adequado
à cor de sua pele, passando maquiagem em suas sapatilhas e meias, porque o traje fornecido
era implicitamente branco. Mão de obra e recursos estes, gastos em uma atividade na qual
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bailarinas brancas nunca precisaram se preocupar, já que sua cor de pele é a considerada
“neutra”.
Figura 3 – Bailarina pintando sapatilha de ponta

Fonte: New York Times, 2018

4 PROSPECTOS DE MUDANÇA
No contexto estadunidense do século XX, os horizontes do balé se ampliaram
com a chegada de George Balanchine, o célebre coreógrafo fundou na década de 1940
o New York City Ballet, e integrou aos ensinamentos acadêmicos, elementos da dança
contemporânea. De acordo com Bourne (2017), Balanchine mudou o conceito de balé
americano do corpo do dançarino ideal a partir de sua imagem original exclusivamente
europeia, para ele, o maior exemplo era a dançarina Josephine Barker. Balanchine procurava
a flexibilidade e desenvoltura presente nas danças negras, com movimentos mais orgânicos
e maleáveis, segundo Robinson (2018), Betty Nichols foi a musa do coreógrafo nas turnês
europeias, sendo a primeira bailarina negra na Escola de Balé Americana, em 1943.
A falta de representatividade motivou a abertura de projetos independentes
para treinamento de dançarinos multirraciais, e para valorização desses profissionais. Um
dos mais importantes é o Dance Theatre of Harlem, fundado 1968 após o assassinato de
Martin Luther King. Arthur Mitchel foi o coreógrafo responsável, e influenciou a fundação de
outros projetos posteriores. O Dance Theatre of Harlem transgrediu a regra de trezentos
anos, ao vestir seus bailarinos no palco com meia-calças e sapatilhas na cor de suas peles,
e não rosa-claro. Esta característica se tornou permanente nas produções da companhia,
mas ainda é uma exceção entre as empresas de balé atuais (PORTAL GELEDÉS, 2020).
Bourne (2017) afirma que essas representações são fundamentais para
a motivação de novos profissionais, as crianças negras passam a ter modelos que as
representem, que as aspirem como inspiração, ocupando espaços antes vistos como
exclusivos da alta arte e elite. Segundo Robinson (2018), a norte-americana Misty Copeland
tornou-se a primeira bailarina principal negra no American Ballet Theatre e atualmente
é um dos nomes mais influentes de toda a indústria. Mas apesar de seu sucesso como
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uma bailarina negra de alto nível, as mulheres negras continuam gravemente subrepresentadas nas companhias de balé americanas. Em sua pesquisa quantitativa baseada
em companhias de balé norte-americanas, Robinson (2018) obtém dados de que menos
de 5% das bailarinas em grandes companhias nos Estados Unidos são mulheres negras.
Em algumas empresas, elas estão totalmente ausentes.
Figura 4 – Misty Copeland

Fonte: NYC Dance Project

4.1 MUDANÇAS NO VESTUÁRIO
As sapatilhas de ponta são um importante reflexo dos códigos de vestimenta
presentes no balé. Introduzidas por volta de 1820, expandiram a técnica das bailarinas e
criou no palco uma ilusão de leveza, como se a figura feminina pudesse flutuar enquanto
dança (SCHNEIDER, 2013). A sapatilha, assim como a meia-calça, segue o padrão de
cor clara, no intuito de alongar a figura feminina e manter uma linha visual vertical, tão
importante no balé. 							
Foi preciso séculos de mudanças sociais para que tanto as companhias de
dança quanto designers da área atuassem em mudanças pensadas para as bailarinas
negras, só então em 2017, surge uma paleta de cores mais ampla para sapatilhas de
ponta em algumas empresas como a norte-americana Gaynor Minden e posteriormente, a
4
britânica Freed of London (ROBINSON, 2018).
Embora o balé exista há séculos, faz poucos anos que começaram a
ser fabricadas sapatilhas em tons de marrom e bronze para bailarinas
negras. Um detalhe que mostra a pouca diversidade racial existente
nessa disciplina artística. (EL PAÍS, 2019)
4 No Brasil, marcas como a “Só Dança” e “Evidence Ballet” comercializam sapatilhas com variação de cores de pele. Outras
marcas bastante conhecidas e comercializadas como a Capezio e a Millenium não oferecem variação de cor.
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Além das reivindicações feitas pelas bailarinas negras integrantes das
companhias de balé, outro fator que pode ter influenciado as empresas de vestuário de
dança a lançarem produtos com uma maior amplitude de cores é uma coleção da grife
5
francesa Louboutin . Desde 2013, a marca afirma que o conceito de nude e cor de pele não
é um tom, mas um espectro de cores que se aproximam da cor de pele humana, desde
o ‘porcelana’ até o marrom mais escuro. Em 2016 então a marca lança uma coleção de
sapatilhas, a campanha inspirada no balé mostra modelos vestindo tutus e collants, com
uma grande variedade de cores, cada tom de pele vestido com seus respectivos nudes.
(PORTAL GELEDÉS, 2016)
Após isso, a partir de 2017, mais marcas de sapatilhas de ponta começaram a
fabricar seus produtos em outros tons além do rosa tradicional de balé. A bailarina brasileira
Ingrid Silva, integrante do Dance Theatre of Harlem alegou a sensação de dever cumprido
e revolução com a chegada de suas primeiras sapatilhas de cor adequada a sua pele. Após
onze anos tingindo-as manualmente, a bailarina afirma a importância da diversidade e do
avanço dentro do mundo do balé. (EL PAÍS, 2019)
Figura 5 – Coleção de nudes da Louboutin

Fonte: Portal Geledés, 2016

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como principal objetivo abordar a questão das cores dentro
da vestimenta do balé, e como elas se tornaram um fator de exclusão para profissionais
negras dentro da indústria da dança. Analisando a estética do balé desde sua origem, é
possível perceber uma supremacia de tons claros tanto nas peças de roupa quanto na
pele das bailarinas. As pesquisas relacionadas ao conceito de nude demonstraram que as
peças de vestuário caracterizadas como ‘cor de pele’ são em sua maioria, peças de cores
claras referentes apenas ao tom de pele caucasiano.
Fazendo a ligação entre essas duas problemáticas, vemos que o tom de pele
negro foi dissimuladamente ignorado pelas empresas de vestuário e companhias de balé
5 Presente em 32 países, incluindo o Brasil.
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no contexto europeu e norte-americano, que por mais de séculos mantiveram tradições
retrógradas e excludentes em relação à vestimenta utilizada na prática desta dança clássica.
Levando em conta que se trata de uma arte secular, com seus trajes tradicionais
derivados do século XIX, é impressionante entrever que só há alguns anos as empresas
começaram a considerar a cor de pele das bailarinas negras na confecção dos trajes de
balé. Um passo importante, dado à custa de muito clamor, e ainda parte de um longo
caminho para que as bailarinas negras possam ocupar cada vez mais papéis de destaque
6
e consagração na arte do balé, sem serem prejudicadas pela cor de sua pele.
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1

RESUMO
Os tecidos vindos da África são fundamentais para pensar a estética dos candomblés
paulistas, pois suas trajetórias históricas demonstram uma complexa trama cultural que
questiona a noção de origem pura, sem deixarem de ser utilizados como símbolos de
identidades culturais africanas e afro-brasileiras. Este trabalho analisa a motivação do
uso de tecidos específicos vindos do continente africano pelos candomblés paulistas. O
objetivo é relatar essa história e discutir, desde o continente africano até a atualidade, as
presenças do tecido Așǫ Oke, produzido pelos yorùbá; do tecido estampado industrialmente
Wax Print; e das rendas industriais nigerianas-austríacas. Buscou-se identificar a presença
desses têxteis em imagens do século XX e em terreiros de São Paulo, para a análise no
contemporâneo. Descobriu-se processos distintos que motivaram esse uso: o Wax Print
ganhou uma carga de conexão com o que se veste no continente africano atualmente. Já o
Așǫ Oke se relaciona com a ideia de tradição, enquanto o consumo das rendas importadas
da Nigéria mescla uma alusão à indumentária das negras crioulas com a importação
contemporânea de tecidos industrializados que passam pelo continente africano. A maior
dificuldade da pesquisa foi encontrar as confluências de narrativas dos produtores dos
tecidos, revendedores e usuários; além da escassez de pesquisadores brasileiros que se
dedicaram ao tema. Por fim, a importância desta pesquisa reside em uma nova análise
desses têxteis no contexto cultural, social, artístico e religioso dos candomblés paulistas,
que os denota como parte indissociável da estética que compõe o ethos do povo de axé.
Palavras-chaves: Așǫ Oke; Wax Print; Renda Africana.
Abstract
The fabrics that come from Africa are fundamental for thinking about the aesthetics of
candomblés of São Paulo, as their historical trajectories demonstrate a complex cultural plot
that questions the notion of pure origin, while still being used as symbols of African and AfroBrazilian cultural identity. This work seeks to analyze the motivation for the use of fabrics
coming from the Africa, within the candomblés of São Paulo, until today. The objective is to
bring the history of these fabrics from the African continent, until their arrival in candomblés:
the Așǫ Oke, produced by the yorùbá; the industrially Wax Print; and Nigerian-Austrian laces.
We sought to identify the presence of these textiles through images of the twentieth century,
and visits to temples in São Paulo, for analysis in the contemporary. What were discovered
were distinct processes that motivated this use: Wax Print gained a load of connection with
what is being worn on the African continent today. Așǫ Oke is related to the idea of tradition.
While the laces imported from Nigeria are consumed, mixing an allusion to the clothing of
Creoles, with the contemporary import of fabrics that pass through the African continent.
The greatest difficulty of the research was to find the confluences of narratives of the fabric
producers and users; in addition to the few Brazilian researchers who have analyzed the
textiles. Finally, the importance of this research lies in a new analysis of these textiles, in
context of candomblés, verifying them as an inseparable part of the aesthetics that make
up the ethos of the people of axé.
Keywords: Așǫ Oke; Wax Print; African Lace.
Resumen
Los tejidos africanos son fundamentales para pensar la estética del Candomblés de São
Paulo, ya que sus trayectorias históricas demuestran una trama cultural compleja que
cuestiona la noción de origen puro, sin dejar de ser utilizados como símbolos de la identidad
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cultural africana y afrobrasileña. Este trabajo busca analizar la motivación para el uso de
tejidos del continente africano, dentro de los candomblés de São Paulo, hasta el día de
hoy. El objetivo es traer la historia de estos tejidos desde el continente africano, hasta su
llegada a los candomblés: el Așǫ Oke de los yorùbá; los Wax Print; y encajes nigerianoaustriacas. Buscamos identificar la presencia de estos textiles a través de imágenes del siglo
XX, y visitas a terreros en São Paulo. Lo que se descubrió fueron procesos distintos que
motivaron este uso: Wax Print ganó una conexión con lo que se usa en el continente africano
hoy en día. Așǫ Oke está relacionado con la idea de tradición. Mientras se consumen los
encajes importados de Nigeria, mezclando una alusión a la vestimenta de las criollas, con
la importación contemporánea de tejidos que pasan por el continente africano. La mayor
dificultad de la investigación fue encontrar las confluencias de narrativas de los productores,
revendedores y usuarios de telas; además de los pocos investigadores brasileños que
han analizado estos textiles. Finalmente, la importancia de esta investigación radica en
un nuevo análisis de estos textiles, en el contexto de los candomblés, verificándolos como
parte inseparable de las estéticas que conforman el ethos de la gente de axé.
Palabras clave: Așǫ Oke; Wax Print; Encaje Africano.
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1 INTRODUÇÃO
Tratar das estéticas dos candomblés paulistas atualmente é buscar um equilíbrio entre tradição e modas. É importante notar que existem características de moda nesses mercados, que são visíveis nas mudanças que ocorrem, principalmente nos tecidos
utilizados. Podemos perceber a criação constante de modelos, por vezes um traje novo a
cada festa do terreiro. Encontramos um cronograma de lançamentos de roupas para os
candomblés de São Paulo por parte dos produtores, muitas vezes ligados ao calendário
de festas dos terreiros e aos òrìṣàs de cada período. Contudo, as mudanças nos trajes do
candomblé são mais lentas do que as das coleções de moda convencionais. Enquanto as
tendências de moda, em geral, seguem um cronograma muito efêmero, as roupas de candomblés passam por mudanças que se restringem a determinados elementos passíveis de
alteração sem perda litúrgica. Grande parte da silhueta e da modelagem dessas roupas se
mantém quase inalterada desde o século XIX até hoje, como os trajes das negras crioulas,
conforme podemos observar nas pesquisas que compõem o referencial teórico deste artigo, como a de Pereira (2017) sobre o terreiro Redandá, de São Paulo, de Pereira (2010)
sobre a casa Oduduwa (SP) e o caderno do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da
Bahia ([IPAC], 2009) sobre o pano-da-costa.
Contudo, nos tecidos, encontramos alterações tanto nas configurações visuais
como nas matérias-primas utilizadas, que demonstram a influência do mercado de moda
nesses trajes. Essa influência é manifestada em fatores como: introdução de fios de Lurex
e outras fibras sintéticas, em vez do uso exclusivo de algodão e da predominância do tingimento em índigo; re-tecidos construídos apenas com aviamentos (rendas de entremeio,
em alusão às faixas coloridas tramadas em tear estreito dos panos-da-costa); e introdução
de estampas que se relacionam com as divindades africanas, mas também são produzidas
para o mercado de moda (como estampas de folhas para filhos de Ọṣọ́ọ̀si, de borboletas
para filhas de Ọya, e de conchas e elementos do mar para Yemọja).
Muitos dos tecidos utilizados da moda europeia dos séculos XIX e XX se mantiveram no vestuário do candomblé, como o Richelieu e as rendas, além dos tecidos de
algodão produzidos no Brasil, como o morim e a chita brasileira. Entretanto, no mercado
contemporâneo dessas roupas, os tecidos mais valorizados são os africanos. Sendo assim, nos questionamos: quais tecidos seriam esses? Quais são suas trajetórias históricas
no continente africano até chegarem aos terreiros de São Paulo? E por que eles são tão
utilizados atualmente?
1.1 METODOLOGIA
Com base nessas questões, nos detivemos na análise de quais tecidos importados do continente africano estão presentes nos candomblés de São Paulo, que observamos pessoalmente em visitas de campo aos terreiros Axé Ilê Obá e Centro Cultural Eyin
Osun, em São Paulo, e Ilê Odé Lorecy, em Embú das Artes. A partir dessa exploração inicial, em visitas a festas públicas dos terreiros, conversas com a Ìyálórìṣà Paula de Yánsàn
OKASAKI, Tecidos, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 279 - 300

282

TECIDOS AFRICANOS E AFRICANIZADOS NOS CANDOMBLÉS PAULISTAS

REAMD

(líder do primeiro terreiro tombado como patrimônio histórico e cultural em São Paulo, Axé
Ilê Obá) e entrevistas com donas de confecções para trajes de candomblé (Bianca Almeida da Patuá Confecções, Georgia Prado do Atelier Odò Iná, Nayara Inajá da Asó Lewá e a
costureira Analia Justino), deparamo-nos com três tecidos mais recorrentemente importados de África: as rendas africanas, também vendidas com os nomes de Richelieu africano
ou guipure africano; os tecidos Wax Print; e as tecelagens em tiras Așǫ Oke.
Para fundamentar a análise histórica acerca desses três tecidos, foram utilizadas tanto obras que tratam do comércio transatlântico de têxteis nos séculos XVIII e
XIX (ADAMS, 1823) quanto bibliografia sobre cada tecido específico: sobre os Așǫ Oke,
lançamos mão do artigo dos nigerianos Adegbite, Ilori e Aderemi (2011), que investigaram
300 produtores para compreender o mercado e as tecnologias envolvidas na produção do
sudoeste da Nigéria, além do trabalho do colecionador e curador Duncan Clarke (1997),
autor de diversas obras sobre tecidos africanos que ainda hoje possui grande contato com
a exportação desses têxteis. Para a investigação acerca dos Wax Print, uma importante pesquisa é a da brasileira Dandara Maia da Silva (2017), curadora de exposição sobre
Wax Print e doutoranda pela Universidade de Bayreuth (Alemanha), que trata desse tecido
de mercado europeu, asiático e africano; além dos estudos da antropóloga francesa Anne
Grosfilley (2018), que analisa a produção de algumas empresas, como a Vlisco. Por fim,
uma autora base para a revisão acerca das “rendas africanas” é Barbara Plankensteiner
(PLANKENSTEINER; ADEDIRAN, 2010), diretora do Museum am Rothenbaum (Alemanha) e pesquisadora de acervos de cultura material do Benin e da Nigéria.
1.2 OBJETIVOS
Objetiva-se analisar a motivação do uso de tecidos vindos do continente africano, dentro dos candomblés paulistas, e, mais especificamente, relatar a história do Așǫ
Oke, dos Wax Print e das rendas industriais nigerianas-austríacas, desde o continente africano até a atualidade brasileira, discutindo sua presença nos candomblés paulistas.
Além disso, pretende-se investigar os processos históricos desses tecidos em
África, nos âmbitos de suas relações sociais, políticas, comerciais e religiosas, para compreender a escolha pela utilização deles nos trajes de candomblés de São Paulo.
1.3 JUSTIFICATIVA
Esta pesquisa se justifica pela necessidade de análise desses têxteis nos contextos cultural, social, artístico e religioso dos candomblés paulistas, pois estes são fundamentais para pensar a estética dos terreiros. Os tecidos, com suas origens, produções,
comercializações e usos multiculturais, questionam a noção de origem pura, à medida
que, a despeito de serem utilizados como símbolos de identidade africana, demonstram as
múltiplas trajetórias culturais afro-brasileiras. Nos candomblés paulistas, os tecidos vindos
de África já fazem parte parte da estética que compõe o que Rita Amaral (2002) chama
de ethos do povo de axé: um compartilhamento de diversos valores (inclusive estéticos),
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como a exaltação da beleza e do dispêndio, que são expostos também pelo modo de se
vestir.
2 AȘǪ OKE
Para iniciar esta análise, trata-se dos tecidos utilizados em uma das peças
mais significativas do traje feminino do candomblé: o pano-da-costa. Atualmente, é possível encontrar peças dele feitas dos mais diversos tecidos, desde rendas a Wax Print, contudo, o modelo mais antigo e mais tradicional é feito a partir da costura de várias tiras de
tecido plano unidas pela ourela. Essas telas vendidas em bandas finas são um dos primeiros tecidos comercializados entre o Brasil e o continente africano, mais intensamente durante o século XIX. Em 1823, o capitão John Adams cita a compra de tecidos de Lagos e
Ardra pelos portugueses, que os traziam ao Brasil:
São essas pessoas que mandam muitos tecidos para Lagos e
Ardrah, que os comerciantes portugueses do Brasil compram para
seus mercados onde são muito estimado pela população negra;
provavelmente, não apenas por sua durabilidade, mas porque é
fabricado em um país que deu à luz muitos deles, ou seus pais, pois
os portugueses sempre exerceram um comércio extremamente ativo
de escravos em Wydah, Ardrah e Lagos (ADAMS, 1823, tradução
nossa, p. 97).

O nome pano-da-costa se refere à rota de comercialização da Costa Oeste
africana (ao sul da faixa do litoral a partir do rio Senegal até Gâmbia) à costa brasileira (em
Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro), que é percorrida desde o último período do tráfico
de escravizados no século XVIII. Os tecidos eram vendidos em tiras de cerca de 15 cm
de largura e apenas quem fosse utilizá-las as unia de acordo com a peça que gostaria de
confeccionar (como xale para pano-da-costa ou como turbante para pano-de-cabeça, mais
estreito). A Figura 1 mostra um pano-da-costa listrado, reproduzido por Carlos Julião em
1779.
Figura 1 – Ilustração da Bahia de Todos os Santos, em Salvador, por Carlos Julião, em maio de 1779.

Fonte: Julião e Cunha (1960)
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É importante salientar que a técnica de tecelagem em tear estreito é presente
em diversas culturas da África Ocidental e da África Central, que se diferem quanto a matérias-primas, teares e divisões de trabalho por gênero. Muitos grupos produziam essas tecelagens em faixas estreitas, porém, destacaremos aqui os tecidos Așǫ Oke, dos yorùbá,
à medida que eles são comercializados até hoje para os terreiros de candomblés de São
Paulo, alimentando uma trama têxtil internacional.
Așǫ Oke está presente nas culturas yorùbá do Sudoeste da Nigéria. Apesar
de sua popularização no século XX para outros grupos, sofre marcante diminuição no mercado devido à entrada dos tecidos Wax Print nesse mesmo período. Por isso, atualmente,
o Așǫ Oke passou a ser utilizado mais em cerimônias específicas, por ter se tornado mais
caro (ADEGBITE; ILORI; ADEREMI, 2011).
O Așǫ Oke tem o algodão como matéria-prima básica, não obstante, para
cada uso ele pode ser mesclado com outras fibras: seda, fios de rayon e Lurex metálico. A
mescla do caro algodão fiado nigeriano – tinto em azul com a planta Indigofera – com fios
tintos artificialmente, cascas ou fios importados da Tunísia, Itália, França, Japão e outros
países asiáticos, resulta em um Așǫ Oke distinto para cada ocasião, que variam em preço.
Cada vez mais as fibras sintéticas têm sido inseridas nesses têxteis (ADEGBITE; ILORI;
ADEREMI, 2011). Nesse contexto, é importante salientar que a opção pelo Lurex japonês
na Nigéria, que se popularizou na década de 1970, tinha o objetivo de baratear o tecido e
torná-lo mais belo.
2
Em entrevista , a proprietária da confecção paulista Odò Iná afirma que, no
candomblé, apesar de os panos-da-costa com Lurex terem a função de beleza, também
passaram a ser associados a determinados òrìṣàs – como Ọ̀ṣun e sua relação com o cobre e ouro – e evitados por certos òrìṣàs – como os da chamada “família da palha”, Nàná
Buruku e Ọmọlu, por serem mais relacionados a materiais foscos e rústicos.
Uma das características principais do Așǫ Oke é sua largura, que se deve à
espessura do tear no qual ele é confeccionado. Trata-se de um tear de pedal, horizontal e
duplo, utilizado por homens. Por ser um tear horizontal, os fios do comprimento do tecido
(urdume) precisam ser esticados de 10 a 20 metros para fora dos galpões onde são produzidos. Suas tramas são pequenas, com cerca de 15 cm. Também existem teares yorùbá
mais largos e verticais, que normalmente são operados por mulheres e produzem tecidos
de 30 cm a 90 cm de largura chamados Kíjìpá e Ìró (tecido maior enrolado como saia para
conjuntos femininos). Isso não quer dizer que não há mulheres utilizando os teares horizontais (até mesmo devido a crises e questões financeiras dos tecelões) ou vice-versa,
apenas que é incomum (ADEGBITE; ILORI; ADEREMI, 2011).
Atualmente, Așǫ Oke é uma terminologia geral para os diferentes tipos de tecido que esses teares estreitos podem produzir, sendo três tipos principais: os Ẹtù, Àlàárì
e Sányán (Figura 2), além de outros de uso básico e rituais.

2 Entrevista de Gerogia Prado concedida à autoria, em 19 de julho de 2019, em São Paulo.
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Figura 2 – Ẹtù (esquerda), Àlàárì (centro), Sányán (direita).

Fonte: Clarke (2020)

No final do século XIX e no início do século XX, os Așǫ Oke Ẹtù, Sányán e
Àlàárì formavam uma parte importante de uma rede de comércio regional que abrangia as
áreas dos Nupe, Hausa e Fulanis. Os estilos de roupas de influência islâmica, elaborados
pelos yorùbá, gradualmente substituíram as roupas masculinas baseadas em amarrações
e tecidos enrolados no corpo. As mulheres, no entanto, mantiveram um estilo mais tradicional, modificando-o com peças adicionais e introduzindo blusas costuradas, no século
XX (CLARKE, 1997).
Embora Sányán, Ẹtù e Àlàárì permaneçam no centro da tradição do Așǫ Oke
e sejam comprados em certas ocasiões por todos os yorùbá, no século XIX, a mudança de
poder dos governantes tradicionais para as novas elites de Lagos e Ibadan acarretou uma
alteração nos centros de patrocínio aos tecelões. Nas primeiras décadas do século XX, essas elites estabeleceram o padrão para o uso de roupas que persiste até hoje e sustenta
uma comunidade de tecelões (CLARKE, 1997).
No final do século XIX, a sociedade de Lagos era dominada por famílias Saro.
Eles eram descendentes de yorùbá que se converteram ao cristianismo e receberam educação inglesa de missionários em Freetown, Serra Leoa. Os Saro retornaram para Lagos
quando a cidade se tornou uma colônia britânica em 1861. Como uma minoria rica que tinha afinidades com o regime inglês, muitos deles imitaram a estética inglesa e o vestuário europeu se espalhou pela Yorùbálândia. Contudo, na década de 1890, alguns grupos
nigerianos pediram o retorno dos estilos africanos. Essa busca pelos tradicionais teve um
impacto no vestuário para ocasiões cerimoniais (CLARKE, 1997), mas as influências europeias são importantes para pensar o vestuário do candomblé, pois, no Brasil, o traje europeu ainda do século XIX se mostra influente na silhueta da chamada roupa de baiana do
candomblé, com saias volumosas engomadas, anáguas e rendas.
Entretanto, uma busca por um “estilo africano tradicional” é marcante tanto nos
terreiros (re)-africanizados quanto entre os yorùbá. A (re)-africanização nos candomblés,
que ocorre desde os anos 1960 em São Paulo, fez com que os tecidos vindos da África
ganhassem um status de legitimação de uma estética identitária africana. Esse movimento
de (re)-africanização em São Paulo se soma aos numerosos terreiros de umbanda que se
tornam casas de candomblé de nação Ketu-nagô, concomitante à grande entrada de uma
classe média acadêmica muito próxima das artes. Assim, surgem terreiros que buscavam
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eliminar elementos tidos como sincréticos e ocidentais – o que se manifesta, no vestuário,
na troca das saias volumosas por boubous/batas longas e conjuntos “estilo africano” com
tecidos vindos de África –, como o Ilê Axé Oduduwa, em Mongaguá (SP), criado nos anos
de 1980 (PEREIRA, 2010). Importa salientar que embora o movimento de (re)-africanização seja visível nos trajes de candomblé, ele envolve também diversas comunidades negras para além do âmbito religioso: na moda, nas expressões artísticas, na música e na
produção acadêmica e intelectual. Incorpora-se elementos vindos do continente africano
não apenas no discurso e na militância, como também no vestir, dando uma maior atenção
a essas matrizes.
A presença, nos terreiros, de intelectuais que pesquisam África e suas diásporas também fortifica esse movimento, como é o caso do sacerdote do Ilê Axé Oduduwa,
Babalorixá Síkírù Sàlámì, nigeriano e doutor em Sociologia; e da Mãe Sylvia de Oxalá (Figura 3), que esteve à frente do terreiro Axé Ilê Obá e tinha pós-graduação em relações
internacionais e formação em Enfermagem e Administração, além de ter atuado em congressos e conferências sobre o tratado de Durban.
Figura 3 – Pano-da-costa de Așǫ Oke sendo utilizado por Sylvia de Oxalá, Ìyálórìṣà de 1986 a 2014.

Fonte: Peres (1997)

Esses sacerdotes “entre dois mundos” conseguem trazer algumas tradições
ainda em voga no continente africano, por terem maior contato com África, tanto por meio
dos estudos acadêmicos quanto das viagens; como é o caso do costume Așǫ Ebi. Particularmente importante para o futuro da tecelagem de Așǫ Oke, esse costume provavelmente
se originou em Freetown e se popularizou nas cidades yorùbá na década de 1920. Na tradição Așǫ Ebi, quem organiza a celebração (o noivo de um casamento ou os pais de uma
criança, por exemplo) deve vestir todos os convidados com uma mesma padronagem de
tecidos, expressando um senso de família. A depender das tendências de moda vigentes,
das preferências e do poder aquisitivo dos celebrantes, esse tecido pode ser Wax Print,
veludo, renda ou outros (CLARKE, 1997).
Em São Paulo, a tradição do Așǫ Ebi é vista em templos como o Ilê Axé Oduduwa (Figura 4), no qual todos os adeptos utilizam o mesmo tecido nos principais festivais
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(muitas vezes utilizam Wax Print ou rendados e bordados, ou Așǫ Oke apenas em panos-de-cabeça ou pano-da-costa).
Figura 4 – Așǫ Oke nos panos-de-cabeça e bordados industriais na Buba (blusa), na tradição Așǫ Ebi, no Ilê Axé
Oduduwa

Fonte: Beserra (2019)

Entretanto, para além de alguns terreiros (re)-africanizados, não existem tradições de uniformidade de um mesmo tecido em todo o vestuário nos demais terreiros de
candomblés, apesar da uniformidade cromática em determinadas festas (como as festividades para Òṣàálá, nas quais o branco é imperativo).
Ainda entre os yorùbá, na África, em meados do século XX, era comum usar
Așǫ Oke como tecido para ocasiões importantes e cerimônias especiais. A essa altura, o
tecido já havia sido substituído, no cotidiano, pelos têxteis industrializados importados. Os
Așǫ Oke passaram a ser utilizados em cerimônias para nomear os bebês, casamentos,
aniversários, cerimônias de título de chefia e funerais, além de festivais nos clubes e dias
santos cristãos e islâmicos (CLARKE, 1997).
De acordo com o autor Duncan Clarke (1997), uma das razões pelas quais
o Așǫ Oke não recebeu tanto reconhecimento no exterior quanto outros tecidos africanos
é sua variedade, tanto em cores quanto de matérias-primas, que mudam rápido demais,
à medida que a diversidade de padronagens é enorme e crescente e que utiliza-se uma
gama cada vez maior de fios de algodão industriais importados ou produzidos localmente,
além do rayon.
Quanto às padronagens, até a década de 1960, os fios de urdume eram tintos por reserva. Porém, esse tingimento local passou a ser substituído por fios industrializados importados, aumentando a gama de cores. Uma das padronagens mais comuns
era a utilização de brocados ou fio flutuante na trama, formando desenhos de pentes, placas corânicas e até desenhos figurativos. Uma característica marcante nas padronagens
são os espaços abertos, pequenos buracos formados por fios de trama que amarram um
grupo de fios de urdume, no entanto, as padronagens mais comuns são listras e xadrez
(CLARKE, 1997).
Na década de 1990, os tecelões yorùbá responderam à competição dos tecelões ganeses Ewe que se mudavam para Lagos com mais inovações, incluindo a tecelagem de tiras mais largas e a decoração no barrado. Devido à alta demanda, milhares de
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homens tecelões ainda trabalham em tempo integral, acompanhados por um número crescente de mulheres. Assim, esse tecido reforça um senso de tradição e identidade, sem deixar de rapidamente se transformar e se adaptar, representando a complexidade e diversidade da África moderna (CLARKE, 1997).
Na São Paulo contemporânea, existe uma predileção de compra por produtos africanos, em especial yorùbá, como Așǫ Oke. Entretanto, desde o século XVIII, diversos tecidos de faixas estreitas chegam à costa brasileira, têxteis que são produzidos por
grupos africanos diferentes, e que no Brasil recebem o nome genérico de pano-da-costa.
Esses tecidos estão presentes nos candomblés até hoje.
Um mestre tecelão que trouxe a técnica da tecelagem em tiras para o Brasil,
foi Alexandre Gerardis da Conceição, na Bahia do século XIX. De origem nupe, Mestre Alexandre foi o primeiro tecelão, segundo o Ipac (2009), a tecer para construir o pano-da-costa, também conhecido no Brasil como Alaká. Mestre Alexandre deixou um afilhado, Mestre Abdias do Sacramento Nobre (1910-1994), que construiu um projeto, em 1984, para a
formação das filhas-de-santo do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, para que elas aprendessem
essa tecelagem e não deixassem a técnica se perder. O projeto foi renovado em 2002, com
o nome Casa do Alaká, como um espaço de produção e venda de panos-da-costa, dentro
do próprio terreiro (Figura 5).
Figura 5 – Mestre Abdias ensinando a tecelagem do pano-da-costa para as filhas-de-santo do Ilê Axé Opô Afonjá
(esquerda); Casa do Alaká, em 2019 (centro e direita)

Fonte: esq.: Ipac (2009); cen. e dir.: elaboração própria

Atualmente, outros terreiros também tecem seus panos-da-costa em tiras,
como o Ilê Axé Iboro e o Terreiro São Jorge Filho da Goméia. Entretanto, é importante salientar que grande parte dos panos-da-costa feitos no processo de faixas ainda são importados do continente africano.
3 WAX PRINT
Até o século XX, havia uma predominância dos tecidos em faixas estreitas,
como o Așǫ Oke, nos candomblés, a ponto de eles influenciarem criações brasileiras. Todavia, no século XX, chegou ao Brasil o tecido que na contemporaneidade marca a estética (re)-africanizada dos terreiros: os Wax Print. A força desse tecido industrial é tanta que
suas estampas, por vezes, substituíram as tecelagens tradicionais africanas, em África e
nos terreiros brasileiros. Na Figura 6, vê-se uma tecelagem de um Ewe Kente, na esquer-
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da; e, na direita, um tecido estampado Wax Print, com uma estamparia que remete ao têxtil artesanal em formas, escolhidas pelo Atelier Odò Iná, para uma saia que foi utilizada em
uma festaesta de Ògun, no terreiro paulista Axé Ilê Obá.
Figura 6 – Tecido Ewe Kente, de Gana, 1930-1950, da galeria londrina Adire African Textiles (esquerda); e saia do
Atelier Odò Iná, no Axé Ilê Obá (centro e direita).

Fonte: Clarke (2020) – esquerda; Cancissu (2019) – centro e direita

As estampas Wax Print também são conhecidas como fancy print, mummy
cloth, pagne, capulana ou ankara, entre outros nomes, de acordo com a região em que são
comercializadas (GROSFILLEY, 2018). O nome Wax Print deve-se ao processo de estamparia por reserva do qual ele deriva, que utiliza cera para reservar as áreas que não devem
receber cor. Sua origem vem do processo de estamparia batik, de Java. Os batiks foram
exportados e comercializados para a Europa no século XVIII e, no final do século XIX, empresas inglesas, suíças, belgas e holandesas, buscaram adaptar o batik tuli javanês a um
processo industrial, com cilindros de cobre para aplicar a cera (LIMA, 2013).
Em 1854, uma máquina belga da Haarlem Katonen Maatschappij (Haarlem
Cotton Company) foi patenteada, a La javanaise. A PF van Vlissingen & Co. compraria a
La javanaise em 1906, aumentando a concorrência e produção dos tecidos estampados
(VLISCO, 2019). Porém, por volta de 1870, os holandeses e demais europeus enfrentaram uma dura resistência do mercado da Indonésia, que não aceitava o produto holandês
(VLISCO, 2019). Buscando soluções para a rejeição do mercado das colônias das ilhas, as
empresas holandesas passaram a exportar para a África, primeiramente para as colônias
belgas e posteriormente para as inglesas e alemãs. O mercador Ebenezer Brown Fleming
levou os tecidos da Haarlem Cotton Company para a África Ocidental (SILVA, 2017), pois
missionários haviam reportado para Fleming que 700 soldados ganeses que estavam em
Java protegendo a colônia holandesa já haviam transportado batiks para Gana, demonstrando uma demanda que as empresas europeias buscariam sanar com os Wax Prints
(SPRING, 2012).
Entre as elites da África Ocidental e Central, a Wax Print obteve sucesso. Nos
anos de 1940, passaram a estampar apenas um lado do tecido e aumentaram as cores,
tornando-o o mais popular entre as demais camadas sociais africanas (LIMA, 2013). Os
motivos começaram a incorporar releituras de padronagens africanas, mas com o desenho
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craquelado no fundo, remetendo à quebra da cera que, por vezes, ocorria no processo artesanal do batik. É certo que as primeiras estampas revelavam muito das inspirações de
correntes estilísticas europeias da época, e inspirações também das artes africanas (SILVA, 2017).
Empresas holandesas e inglesas comercializavam esse tecido a baixo custo para toda a África Ocidental, onde ele se popularizou a ponto de ser produzido também
por empresas chinesas, a custos ainda mais baixos. As empresas passaram a produzir em
unidades fabris na Costa do Marfim e Nigéria, expandindo sua produção pelo continente
africano, desde o final do século XIX (SILVA, 2017).
As diferentes estampas estão presentes em momentos sociais marcantes,
como o casamento, o nascimento de um filho ou a morte de uma pessoa próxima. Mas
elas, somadas aos padrões florais clássicos africanos, também marcam a vida moderna
no continente, como motivos de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, produtos de consumo, doenças e política local (SILVA, 2017; VLISCO, 2019).
Dentre as milhares de estampas já produzidas, muitas se tornaram tradicionais nas diferentes regiões do continente africano e recebendo significações específicas.
A empresa holandesa Vlisco (2019) possui uma seção em seu site na qual conta as histórias de algumas de suas estampas. Um exemplo é a estampa La Famille (Figura 7), em
que as figuras de galinhas com ovos e pintinhos representam a família. Na Nigéria, essa
estampa é associada à criação do mundo na mitologia yorùbá, segundo a qual Obàtálá
teria jogado terra sobre as águas e lá colocado uma galinha de cinco dedos, para que ela
ciscasse e espalhasse a terra em todas as direções. Esse é apenas um exemplo de história associada às estampas Wax Print, simbologia que se altera e até mesmo desaparece
em alguns casos, como nos terreiros de São Paulo, onde dificilmente se conhece a história dessas estampas.
Figura 7 – Estampa La Famille.

Fonte: Vlisco (2019)

O caminho desses tecidos até o Brasil marca uma ponte comercial de vendedores autônomos de Angola, Costa do Marfim, Benin, Senegal e Nigéria. Alguns Wax Print
que vêm para o Brasil são comprados nesses países, mas sua produção ocorre em outros lugares de África, assim como na Holanda e na China. Vale destacar que, na década
de 1990, o grupo chinês Hong Kong Cha Group, que adentrou nesse mercado em 1964,
detinha 65% de todo o mercado de Wax Print (GROSFILLEY, 2018). Em São Paulo, especialmente no bairro da República, esses tecidos costumam ser vendidos com a nomencla-
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tura de “tecido africano”. Além dos vendedores autônomos, lojas de tecidos e roupas africanas, também é comercializado em lojas de artigos religiosos afro-brasileiros. Durante a
Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e Holanda exportaram seus Wax Print para Portugal e
Brasil. Os Wax Print só chegaram ao Brasil em 1914 em Recife e Salvador (LIMA, 2013).
Associada a um movimento recente dentro do candomblé, a (re)-africanização, que ocorria
desde os anos 1960 no Sudeste do país, fez com que os tecidos vindos de África ganhassem um status de legitimação de uma estética identitária africana no candomblé.
Os Wax Print foram inseridos no vestuário de candomblé de maneira mais intensa há poucos anos. Em entrevista com pessoas que confeccionam essa indumentária,
3
4
como a Patuá Confecções e o Odò Iná (ateliê que confeccionou a saia da Figura 8), em
São Paulo, foi apontado um maior uso dos ankaras há menos de 4 anos. Isso foi impulsionado, entre outros fatores, pelos imigrantes angolanos, senegaleses e de outros países africanos que revendem os tecidos no Brasil. Devido aos preços mais baixos daqueles comprados diretamente na África, muitos produtores de vestuário e sacerdotes de candomblé
viajam ao continente africano e trazem vários tipos de produtos para os ritos religiosos ao
Brasil, inclusive tecidos.
Figura 8 – Tecido Wax Print, no Atelier Odò Iná (esquerda); e saia produzida com este tecido, para
òrìṣà Ọmọlu, no terreiro Axé Ilê Obá (direita)

Fonte: esq.: elaboração própria (2019); dir.:Prado (2019)

4 RENDA AFRICANA
No mercado de tecidos importados para confecção de roupas para os candomblés, outro tecido recorrente são as “rendas africanas” importadas da Nigéria, de outros países africanos e até mesmo da China e Índia, a preços mais baratos. Esse tecido faz
alusão às rendas registradas nas imagens das negras crioulas, ainda do período escravocrata brasileiro, que influenciaram fortemente as indumentárias femininas do candomblé;
contudo, o produto atualmente importado da África é um têxtil industrializado. Existe grande importância no uso desse tecido industrial importado no continente africano à medida
3 Entrevista de Bianca Batista Almeida concedida à autoria, em 06 de setembro de 2019, em São Paulo.
4 Entrevista de Gerogia Prado concedida à autoria, em 19 de julho de 2019, em São Paulo.
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que, mesmo que sua produção não seja feita por empresas africanas, o uso massivo em
África o torna um tecido reconhecido pelos consumidores africanos e negros da diáspora
como um têxtil africano ou africanizado.
As “rendas africanas”, também comercializadas na Nigéria como “rendas suíças” ou “rendas austríacas”, caracterizam os trajes de festa dos nigerianos e são exportadas para o candomblé como um tecido com identidade nigeriana. Apesar de serem comercializadas como rendas, em realidade se trata de bordados e suas nomenclaturas como
suíças ou austríacas se referem à grande parte de sua produção industrial ser localizada
nesses países, em especial na província austríaca de Vorarlberg, onde, nos anos de 1960,
começaram a exportação para África Ocidental e as parcerias de criação nigerianas-austríacas. Isso porque a indústria de bordado dos dois países europeus passou a depender
das vendas para os nigerianos. As principais padronagens e designs têxteis desses bordados estão presentes desde as décadas de 1960 e 1970, e eles se tornaram renomados
como têxteis de alta qualidade e de luxo. É certo que, atualmente, os bordados industriais
são produzidos em diversos países, em especial na Ásia, de onde são exportados a preços mais baixos; além de tecidos semelhantes aos bordados, mas que derivam de técnicas mais simples, rápidas e baratas. Contudo, as “rendas africanas” ainda demarcam uma
estética de luxo, utilizada em eventos importantes (religiosos, políticos, sociais) e por elites
africanas em aparições públicas (PLANKENSTEINER; ADEDIRAN, 2010).
Na virada para o século XX, ao lado de Suíça e Saxônia, Vorarlberg era considerada um dos três principais polos da indústria de bordados da Europa. A indústria austríaca de bordados em Lustenau teve um grande crescimento entre 1880 e 1928, quando
praticamente todos os moradores da cidade trabalhavam nela, segundo uma lógica voltada para as exportações. Em 1928, a Áustria exportava para 76 países, incluindo o Brasil e
países do norte da África. De 1929 até a década de 1950, a indústria de bordados austríaca enfrentou uma crise por conta da falta de matérias-primas, pela alta concorrência com
países antes importadores e por problemas econômicos e políticos. Por isso, as bordadeiras passaram a buscar novos mercados de exportação (PLANKENSTEINER, 2013).
Antes de chegarem ao mercado nigeriano, nos anos de 1950, as bordadeiras exportavam muito para a Venezuela; depois, buscaram vender sáris bordados para o
Sudão; mas somente na década de 1960 conseguiram firmar um negócio lucrativo com a
Nigéria. Mesmo na década de 1930, já era possível encontrar bordados nas blusas femininas brancas, na Nigéria, pois diversas casas comerciais britânicas, alemãs, holandesas,
libanesas e indianas já revendiam bordados para a rede varejista de tecidos de lá. Inclusive, exportadoras da Grã-Bretanha e da Holanda revendiam os bordados de Vorarlberg.
Contudo, apenas em 1960 se iniciou um comércio direto entre a indústria de bordados austríaca e os compradores nigerianos (PLANKENSTEINER, 2013).
Esse comércio direto se iniciou apenas na década de 1960 devido à independência da Nigéria, que permitiu um comércio sem intermediários, muito estimulado pelo delegado de comércio Heinz Hundertpfund que ficou na embaixada austríaca por dez anos.
Além disso, com o processo de independência do país, uma classe média rica ascendeu
e passou a consumir produtos de luxo (PLANKENSTEINER; ADEDIRAN, 2010).
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O modelo de negociação com visitas de produtores de bordados até Lagos
e de comerciantes de tecidos nas fábricas austríacas se estabeleceu desde o princípio e
continua até hoje. O contato direto foi importante para firmar relações comerciais e compreender a demanda do público e suas preferências (PLANKENSTEINER, 2013).
É importante perceber como esse modelo de negociação chega até as roupas
de candomblé. As confecções compram os bordados de revendedores de tecido africanos
(sejam africanos que vão à África e trazem os tecidos para revenda em voos comerciais
ou em containers, ou comerciantes que já estão em São Paulo), e não diretamente com
fábricas europeias. Isso porque no candomblé, atualmente, existe uma grande valorização
em vestir um tecido que veio da África.
O chamado “negócio na África” se materializou na década de 1960, com a
abertura de diversas empresas em Lustenau. No entanto, na década de 1990, muitas delas fecharam devido a uma grande crise no setor têxtil da Nigéria. Lustenau era o maior
fornecedor de bordados para a Nigéria, depois dos anos de 1960, primeiramente com um
pequeno grupo de grandes importadores de bordados exclusivos; e entre 1978 e 1985,
os pequenos comerciantes nigerianos começaram a viajar mais para a Áustria e comprar
diretamente dos produtores, em vez de dos grandes importadores (PLANKENSTEINER;
ADEDIRAN, 2010). Isso porque, depois de um crescimento econômico que movimentou
o consumo de bens de luxo importados na Nigéria (devido ao enriquecimento de uma elite nigeriana, após as exportações de petróleo, de 1973 a 1979), o governo nigeriano, que
havia negligenciado a indústria e a agricultura nacionais, passou a estabelecer medidas
econômicas protetivas para controlar as importações (PLANKENSTEINER, 2013).
Em 1972 e 1977, o general Yakubu Gowon emitiu os primeiros “decretos de
indigenização”, limitando a porcentagem máxima de capital estrangeiro nas empresas nigerianas. Em 1976 e 1977, Mohammed Murtala e o general Olusegun Obasanjo proibiram
a importação de bens de luxo, incluindo os bordados austríacos. O objetivo era estimular
a produção local, em detrimento das importações, contudo, como os bordados industriais
estavam tão bem estabelecidos na Nigéria, continuaram a ser importados ilegalmente, via
República do Benin (PLANKENSTEINER, 2013).
Enquanto isso, o governo austríaco buscava acordos com a Nigéria, prometendo maior compra de petróleo e treinamento para os operários têxteis nigerianos, em busca
de um equilíbrio comercial que não continuasse a prejudicar sua indústria (PLANKENSTEINER; ADEDIRAN, 2010).
No candomblé atual, as “rendas africanas” são vistas como um símbolo de
(re)-africanização do modo de vestir. Um exemplo é o traje do òrìṣà Lógunẹ̀dẹ (Figura 9),
5
no terreiro Axé Ilê Obá, sobre o qual a proprietária da confecção Patuá, Bia de Ọ̀ṣun , aponta: “Que nem o Lógunẹ̀dẹ, cê chegou a ver? Ele veio da África, o tecido dele, os principais
[tecidos], que é a saia, né, que chama mais atenção, que é a renda principal”, indicando o
bordado jacquard azul com aplicação de strass, em especial no traje de uma das divindades relacionadas a ouro e brilho, o que denota um sentido subjetivo do luxo no vestuário.
5 ALMEIDA, Bianca Batista. Entrevista. [06 set. de 2019]. São Paulo. Entrevista concedida a Aymê Okasaki.
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Figura 9 – Traje de Lógunẹ̀ dẹ, com bordado industrial confeccionado pela Patuá Confecções.

Fonte: Foto cedida por Eduardo Cancissu (2019b)

Porém, na Nigéria da década de 1970, o tecido era também um símbolo do
excesso, principalmente o Wonyosi, tecido “cravejado” de cristais Swarovski que era a materialização de uma elite e simbolizava o produto europeu que mitigava a produção têxtil
nacional. Aqui, reside uma diferença marcante entre os dois tecidos industriais analisados:
enquanto o Wax Print se encaminhou para uma popularização e uso em roupas cotidianas
em África, as “rendas africanas” eram tecidos de luxo, utilizados em festas socialmente importantes, como os casamentos, ou nas roupas de uma elite nigeriana.
Esse era o momento de uma revolução cultural que buscava valorizar as produções nacionais e envolvia os tecidos. A ideia era incentivar a produção nacional de bordados, contudo, as matérias-primas para essa produção também eram importadas, o que
dificultou a produção local. Assim, outros tecidos tiveram destaque maior como símbolos
africanistas, tais como o Așǫ Oke e os adires. A década de 1970 marca as aparições públicas de políticos com tecidos nigerianos artesanais (muitas vezes atualizados com novas matérias-primas, como o Lurex, além de uma gama maior de cores). Nas cerimônias
sociais importantes e a elite no geral, eram vestidos como símbolos patrióticos de tradição
(PLANKENSTEINER; ADEDIRAN, 2010).
Por outro lado, os bordados industriais ainda eram importados e vestidos
como símbolo de riqueza e prestígio, vistos como o tecido neo-tradicional no sul da Nigéria (PLANKENSTEINER, 2013).
Contudo, em 1984, com a queda da moeda nigeriana e uma maior restrição
de transações internacionais, importar se tornou muito caro e arriscado, o que derrubou
as importações de bordados, cenário que piorou em 1989 e 1990 com a crise econômica da queda do valor do petróleo. Muitas empresas de bordado em Lustenau tiveram que
fechar, pois era um mercado dependente dos consumidores nigerianos (PLANKENSTEINER; ADEDIRAN, 2010).
As padronagens, cores e matérias-primas dos tecidos também se modificaram ao longo do tempo, desde que começaram a chegar na Nigéria. Ainda no período coOKASAKI, Tecidos, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 279 - 300
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lonial, os bordados que chegavam não eram produzidos especificamente para esse mercado, de forma que os mesmos produtos eram comercializados na Europa. Eram bordados
com ilhós, renda guipure aplicados em blusas brancas femininas. Quando as bordadeiras
de Vorarlberg foram vender seus produtos na Nigéria, essas mesmas padronagens eram
exportadas, modificadas apenas no tamanho dos desenhos, deixando-os maiores. Somados à produção branca, passam a entrar no mercado os bordados em tons frios suaves,
cores que se tornam clássicas e atemporais (PLANKENSTEINER, 2013). Vale notar como
as primeiras padronagens de bordados com ilhós se assemelham às laises encontradas
no candomblé, bem como os bordados brancos com grandes recortes se assemelham ao
Richelieu, também recorrente nos terreiros, em especial na cor branca.
Já na década de 1960, além do bordado com ilhós branco e em tons pastéis,
começam a ser comercializados tecidos com duas cores. Esses bordados ainda eram aplicados na parte da frente das blusas. Entre as décadas de 1960 e 1970, o designer austríaco Helmut Ritter criou padronagens utilizadas até hoje para a empresa Lustima. Sem
pesquisar as culturas africanas têxteis ou mesmo sem ter viajado para o continente africano, Helmut criou uma série de padrões, com base em desenhos de artesanato ampliados.
Temos nos designs de Helmut uma das problemáticas da utilização desses tecidos como
símbolos africanos no exterior, pois diversas padronagens clássicas pouco tiveram referências ou designers africanos em seus projetos (PLANKENSTEINER, 2013).
Na década de 1970, no auge da inovação tecnológica desses bordados, se
passa a utilizar diversas bases: tecidos de baixa gramatura de voile de algodão, seda ou
organza de poliéster com lantejoulas ou cristais Swarovski, tecidos de alta gramatura com
bordados de ilhós multicolorido ou os caros e pesados guipure. Quanto maior a densidade
dos pontos, normalmente com algodão mercerizado para os bordados, mais caro o tecido
era. Nos tecidos com mais de uma cor, as padronagens formavam ondas nos padrões, em
tons pasteis, ao longo dos tecidos (PLANKENSTEINER; ADEDIRAN, 2010).
Na década de 1980, as bases de cetim de poliéster passam a ser muito utilizadas, assim como os voiles de algodão branco. Duas inovações importantes são os bordados aplicados e a utilização dos fios de Lurex nos bordados. Já no final dos anos de
1990, a organza bordada passa a ser mais utilizada, principalmente com duas camadas,
que lhe conferiam uma estrutura mais robusta. Além disso, inicia-se uma produção maior
de bordados com cores saturadas (PLANKENSTEINER, 2013).
Atualmente, os bordados industriais são feitos com tecidos de base de algodão indiano, voile de algodão fino, organza dupla de poliéster e rendas guipure, com bordados menos densos que os das décadas anteriores. Eles costumam ser feitos com fios
de rayon turcos, em padrões de ilhós finos, padrão de vieiras dupla-face, além das padronagens clássicas do “trabalho branco” em tons pastéis. Os tecidos voltados para peças
masculinas costumam ser em tons mais frios e suaves (branco, azul, bege, cinza, amarelo e menta); enquanto os tecidos para mulheres têm cores um pouco mais fortes (rosa,
marrom, laranja, lilás, turquesa, verde pálido), além de trazerem mais bases de organza e
bordados com Lurex. Os bordados podem vir com uma série de aplicações de lantejoulas,
pérolas e cristais Swarovski por todo o tecido (PLANKENSTEINER; ADEDIRAN, 2010).
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É importante notar que esses bordados, diferentemente dos Wax Print, que
trazem o nome da empresa na ourela, não vêm com assinatura do fabricante. Contudo,
cada produtor possui características que costumam ser reconhecíveis pelas comerciantes.
Apenas recentemente, com a entrada de tecidos asiáticos muito semelhantes, isso tem
se tornado mais difícil. Além de não terem o nome do fabricante, as próprias padronagens
atualmente possuem apenas um código. Apesar disso, no momento de revenda, as comerciantes “batizam” os tecidos com nomes mais fáceis de serem memorizados: cubo, guarda-chuva, folha, mão, figura do número 8, meia-lua, bola, dedo, zigue-zague (PLANKENSTEINER, 2013).
Essas mudanças ao longo do tempo, além de serem promovidas pelo avanço tecnológico, também refletem as preferências do público e das comerciantes nigerianas. Determinados bordados influenciam nas tendências de tecidos quando aparecem
em festas nacionais ou internacionais, ou quando são fotografados e aparecem nas revistas. Além disso, quando das festas das famílias importantes de Lagos, em que os tecidos
com uma mesma padronagem são utilizados por todos em uma cerimônia – a tradição do
Așǫ Ebi –, um desenho têxtil passa a ser mais procurado no mercado. Isto é, o sucesso
de uma padronagem depende do mercado nigeriano. Muitas comerciantes fazem pedidos
com cores e desenhos específicos, realizando uma verdadeira co-criação com os designers (PLANKENSTEINER; ADEDIRAN, 2010).
Contudo, essa parceria austríaca e nigeriana tem sofrido ainda mais, desde
os anos 2000, com o alto custo da produção europeia, comparado ao das produções chinesa, coreana e indiana, que adentraram nesse mercado. Os produtores austríacos e suíços ainda detêm parte do mercado de luxo, com produtos de alta qualidade, porém, perderam espaço para os materiais asiáticos mais baratos, o que também se reflete nos tecidos utilizados no candomblé. Em uma entrevista com a proprietária da confecção Asó
6
Lewá, Nayara Inajá , ela confirma que compra rendas chinesas “porque renda de guipure
é na China”, atual pólo de fornecimento da matéria-prima, devido aos preços. Importa notar que, além de a guipure ser uma base para bordados industriais, quando chega no traje do candomblé, ainda pode ser recortada e combinada com aviamentos de entremeios,
formando um re-tecido.
Com a queda do poder de compra dos nigerianos, outros tecidos parecidos
com os bordados ganharam espaço no mercado. Além de tecidos a preços mais baixos, a
burocracia das viagens comerciais entre Áustria e Nigéria tem dificultado as negociações,
especialmente depois de 2006, com uma série de vistos negados para a entrada no país
europeu (PLANKENSTEINER; ADEDIRAN, 2010).
No comércio nigeriano, que empodera financeiramente diversas mulheres comerciantes, os bordados ganham sua importância nas culturas africanas. É nesse comércio
tradicional e contemporâneo que o bordado industrial se africaniza e passa a servir como
tecido identitário não apenas no continente africano, mas também na diáspora. O caminho
para que as “rendas africanas” cheguem às roupas de candomblé é longo, passando por
distintos continentes e culturas. Mas é justamente a longa trajetória que faz o tecido ganhar
6 SALES, Nayara Inajá da Silva. Entrevista concedida a Aymê Okasaki. São Paulo: 26 out. 2019.
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e acumular suas múltiplas histórias e características, com as mudanças técnicas e sociais
que nele acabam marcadas.
5 CONCLUSÃO
Ao longo deste artigo, percorremos brevemente a história de tecidos que estão
presentes nos candomblés paulistas: o Așǫ Oke, o Wax Print e as Rendas Africanas (bordados industriais), para entender a motivação do seu uso. Assim, enquanto no continente
africano o tecido estampado industrialmente passou a abranger um uso generalizado e de
moda (devido a seu preço, estampas atrativas e simbólicas, e praticidade), o tecido de tecelagem artesanal começou a ser mais valorizado, com um uso voltado a ocasiões especiais, em um importante mercado de luxo, além de se tornar um símbolo patriótico evocado na Nigéria. Nos candomblés paulistas, eles chegam com seus significados modificados
ou parciais, com um uso que relaciona mais as divindades às cores dos tecidos do que às
diferentes estampas.
O uso dos Așǫ Oke, no Brasil, aos poucos se restringiu às peças de pano-da-costa, panos-de-cabeça e filás (gorro africano), e cafetãs, com algumas exceções, em
especial para os conjuntos masculinos no estilo africano. Por outro lado, os Wax Print foram expandidos às mais diversas peças de vestuários masculino e feminino nos candomblés, principalmente nos terreiros que buscam uma estética identitária que remeta à África
imaginada pelos adeptos. Um último tecido abordado são as Rendas Africanas, que ainda
possuem forte demanda na Nigéria por terem se tornado parte essencial do vestuário neo-tradicional no sul desse país e na diáspora dos candomblés como um elemento de prestígio.
Se vestir com essas rendas evoca as imagens contemporâneas das festas
das elites de Lagos e das cerimônias religiosas africanas de grande visibilidade, além das
padronagens já tradicionais do candomblé (Richelieu e guipure), com novos acabamentos, cores, matérias-primas, gramaturas e padronagens, em um tecido vindo do continente
africano.
Assim, os terreiros de candomblé se voltam aos tecidos Așǫ Oke remetendo
a uma tradição yorùbá, e aos Wax Print e às Rendas Africanas buscando uma ancestralidade africana que, na realidade, refletem as mudanças e modas desses têxteis na África contemporânea. Ainda que elas marquem as modificações das indústriais têxteis e de
moda africanas, são empregadas em modelagens que já se tornaram tradicionais e centenárias, fazem parte da estética, do ethos do povo de axé e distinguem um vestir dos povos
7
de terreiro de São Paulo .

7 Giovana Meneguim; E-mail: revisao@tikinet.com.br; http://lattes.cnpq.br/6235603092550659
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RESUMO
O objetivo desse artigo é compreender, através das casas de moda e das modistas oitocentistas, a relação entre as mulheres brancas, direitos de propriedade e trabalhofeminino
no Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX. A partir de 1816 uma série de modistas e costureiras francesas desembarcaram no Brasil provocando umainovação no que se
refere aos negócios e a moda brasileira. Essas francesas, assimcomo algumas brasileiras,
abriram estabelecimentos e fixaram suas lojas nos arredores da famosa rua do Ouvidor. No
entanto, não eram todas mulheres que tinhamo direito de abrir um comércio, às casadas era
negado o direito de possuírem propriedades; nesse sentido visamos problematizar a noção
de mulheres proprietáriase seus estados civis e a forma como foram estruturando seus comércios na corte brasileira, fazendo com que os negócios concernentes ao vestuários despertassem ointeresse da sociedade e se inserissem cada vez mais na logística econômica
e socialdo período.
Palavras-chaves: Casas de Moda; Mulheres; Direitos de Propriedade.
Abstract
The purpose of this paper is to understand, through fashion houses and 19th century
dressmakers, the relationship between white women, property rights and women’s work
in Rio de Janeiro in the first half of the 19th century. From 1816 onwards, a seriesof French
dressmakers and seamstress arrived in Brazil, causing an innovation in terms of Brazilian
business and fashion. These French women, as well as some Brazilian women, opened
establishments and established their stores on the outskirtsof the famous Rua do Ouvidor.
However, not all women had the right to open a business, married women were denied the
right to own property; in this sense, we aimto problematize the notion of women owners and
their civil status and the way they were structuring their businesses in the Brazilian court,
making the business related toclothing arousing the interest of society and becoming more
and more inserted in the economic and social logistics of the period.
Keywords: Fashion houses; Women; Property rights.
Résumé
L’objectif de cet article est de comprendre, à travers les maisons de couture et les modiste
du XIXe siècle, la relation entre les femmes blanches, les droits de propriété et le travail des
femmes à Rio de Janeiro dans la première moitié du XIXe siècle. A partir de 1816, une série
de modiste et couturiers français arrive au Brésil provoquant une innovation en termes de
business et de mode brésiliens. Ces françaises, ainsi quequelques brésiliennes, ont ouvert
des établissements et établi leurs magasins aux abords de la célèbre Rua do Ouvidor.
Cependant, toutes les femmes n’ont pas le droitde créer une entreprise, les femmes mariées
se voient refuser le droit de posséder des biens; en ce sens, nous visons à problématiser
la notion de femmes propriétaires et leur état civil et la façon dont elles structuraient leurs
commerces devant au Brésil, faisant que le commerce des vêtements suscite l’intérêt de la
société et s’insère de plus en plus dans le contexte économique. et la logistique sociale du
pays.
Mots-clés: Maison de couture; Femmes; Droits de propriété.
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1 INTRODUÇÃO
Assim como os historiadores Carlo Ginzbug e Natalie Zemon Davis escrevemos  esse artigo buscando os rastros e vestígios e lidando com eles a partir de realidades
e possibilidades (GINZBURG, 2007; DAVIS, 1987). Não buscamos uma verdade absoluta, e nem temos dados documentais para isso, mas procuramos compreender  as relações
sociais presentes no cotidiano dessas mulheres modistas e costureiras que viveram no
Brasil durante a primeira metade do século XIX, assim como a relação  entre as mulheres
e os direitos de propriedades, percebendo quanto o estado civil poderia influenciar diretamente nessa relação.
Dito isso, iniciamos nosso artigo analisando algumas mulheres imigrantes que
abarcaram no Brasil por volta de 1816. Nesse período, devido a chegada da Missão Francesa e de muitos estrangeiros no Brasil, a cidade do Rio de Janeiro se viu repleta de novi3
dades. No entanto, desde 1808 com a vinda da família real portuguesa para sua colônia   
americana, o Brasil passava por um processo de intensas mudanças e um crescimento exponencial, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, que era a então  capital e foi o local
de residência da família real, passando a ser sede do Reino português e posteriormente
enfrentando algumas transições políticas, que ocasionaram mudanças culturais e socias
(SILVA, 1978).
Nesse período entraram no Brasil uma série de francesas que carregavam
consigo a maestria de saber lidar com os tecidos e linhas, a título de exemplo: “CarlotaFragoso: Rua de São José, nº19, natural de Paris, 26 anos, solteira, vindo de Havre de Grace
em 11 de dezembro de 1818, com destino de se estabelecer pelo seu ofício de costureira”
(A. N. R. J., 1960, p. 20); “Joana Passane (viúva Gallard): residente à travessa do Núncio,
4
natural de Baiens, 43 anos, mecânica , viúva, veio de Havre de Grace em 1816 a estabelecer-se, tem em sua companhia sua irmã Joana Payane” (A.
N. R. J., 1960, p. 26); “Mariana Jolly: residente no Campo de Santana, Rua
Mata- Cavalos, nº24, natural de Gibre, 35 anos, mecânica, casada, veio de Havre de Graceem 1815 estabelecer-se, é casada com um português” (A. N. R. J., 1960, p. 31).   
Essas francesas, e muitas outras, vinham para o Brasil em busca de uma nova
vida (MARTINS, 2009). A França passava por conturbados processos políticos na época,
com a saída de Napoleão do poder em 1815 e a restauração da Dinastia Bourbon. A vinda
para a América representava então uma nova oportunidade para as francesas (MENEZES,
2004).
Infelizmente, se o Brasil, de certa maneira, acolheu essas mulheres, os arquivos não deixaram rastros de suas histórias. Presentes apenas no registro de chegada
de franceses ao Brasil, Carlota, Joana e Mariana não aparecem mais em nenhum tipo de
documentação que esteja em nosso alcance no momento. Mas tudo bem, elas sumiram
3 Processo diretamente vinculado com abertura dos portos em 1808; e, em 1815, com a queda de Napoleão e a Restauração
da Dinastia Bourbon que retomou a relação entre a França e Portugal, ocasionando, consequentemente, a entrada de muitos
franceses no período.
4 Mecânica era referência para todo o tipo de trabalho mecânico, incluindo o ofício de costureira emodista.
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dos registros documentais, no entanto, se perpetuaram na históriada moda brasileira por se
aventurarem em um novo mundo e trazerem para as brasileiras   o gosto pelas costuras.
Essas mulheres estrangeiras vinham em busca de trabalho e tinham em comum um savoir faire das costuras. Eram jovens, velhas, casadas, solteiras, viúvas que enxergaram nesse novo local uma maneira de estruturarem suas vidas. O Brasil as recebeu
e aqui foi se desenvolvendo um amplo comércio de indumentária. Assim, o trabalho concernente as costuras – que era majoritariamente feminino – estava em difusão no Rio de
Janeiro do Oitocentos.
Logo, o comércio das costuras - as então chamadas Casas de moda - estava
crescendo na cidade. É importante destacar que a indumentária e, consequentemente, as
lojas que vendiam produtos de vestuário tornaram-se fundamentais para a realidade socio
econômica do período, já que movimentavam a economia com a intensa circulação entre
as consumidoras e as lojas, comprovada pelas séries de anúncios das Casas de Moda nos
períodicos diários que, além de não cessarem, expandia a cada dia o fluxo de publicações.
Assim como exposto por Monteleone, reafirmamos que o consumo e a produção andavam
juntos nesse período (2019).
O historiador francês Daniel Roche, ao estudar a história da moda, alertou sobre sua importância dentro de   uma sociedade economicamente dependente:
Sem dúvida alguma, toda uma economia, toda uma sociedade dependia
disso -a moda -: manufatureiros e comerciantes, o desenvolvimento
de novaspadronagens e novos tecidos, a renovação permanente das
formas e dos arranjos, que eram ao mesmo tempo causa e efeito da
competição indumentária. Vemos aqui como o real e o imaginário se
imbricam na história da roupa (ROCHE, 2007, p. 23).

Nesses estabelecimentos era possível encontrar diversos objetos fundamentais para o trabalho com as costuras, como: linhas, agulhas e bastidores; ea maioria dessas lojas também oferecia o trabalho realizado pelas modistas e as costureiras. Elas eram
chamarizes desses estabelecimentos, responsáveis por confeccionar roupas femininas, a
5
exemplo de saias e vestidos ; era o trabalho das modistas que atraia as consumidoras para
lojas específicas. Além disso, esse comércio se  vangloriava dos tecidos franceses recém
chegados da Europa, que vinham para o Brasil, tal como as modistas, pelas embarcações
marítimas.
Na loja de modas francesas de Dillon Irmãos, rua do Ouvidor nº 60
ao beco das Camélias, lhe chegou um grande sortimento de cetim
e seda em peças de diversas cores, lisas e lavradas, sapatos de
marroquim e cetim, com fivelas e fitas, chapéus de palha da Itália
finos para as Sras. e crianças, leques ondeados com varetas brancas,
vestidos ricos de cetim e filó, bordados de prata e de ouro, camisas
de algodão finas para homem, coletes para Sras., ancas de seda e
5 Existia também aquelas que se aventuravam em produzir uma indumentária “masculina”, no entanto, eram minoria
(MENEZES, 2004).
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garça ondeados e escocês; também lenços de seda estampados de
algibeira, flores e grinaldas finas, mantos de escumilha ondeados,
meias de algodão para Sras., coleção de quadros dourados, de
pinturas finas, chitas finas de diversos padrões para vestidos, e
diversas qualidades de fazendas e modas de bom gosto, as quais
se darão por preço muito cômodo (JORNAL DO COMÉRCIO, 1828,
p. 02).

A estreita rua do Ouvidor abrigava grande parte do comércio veiculado ao universo da moda oitocentista. Se hoje em dia é difícil circular por essa rua, imaginemos no
século XIX, onde as mulheres brancas vestiam longas saias, vestidose anáguas que atrapalhavam os seus próprios caminhares. Passear pela rua do Ouvidor era um divertimento para essas senhoras oitocentistas, que lá encontravam todas as peças de vestuário que
precisassem. Não é à toa que grande parte das casasde moda fossem situadas nessa rua e
nas adjacentes: rua da Ajuda, rua do Cano, entre outros espaços. Fixar suas lojas em um
endereço em comum era, estrategicamente falando, uma maneira de estar presente nesse círculo social e se fazer conhecida na corte.
O objetivo desse artigo é, portanto, compreender o estabelcimento desse modelo de comércio na corte, entendendo a rede de sociabilidade que foi se formando entre
as mulheres imigrantes, em sua maioria francesas (MENEZES, 2004), e as mulheres que
já se encontravam no Brasil. No entanto, o principal ponto de destque no texto são os direitos de propriedade; logo, buscamos entender as Casas de moda em sua relação com
os direitos de propriedade que acabava sendo, por vezes, restrito a algumas mulheres no
decorrer do Oitocentos.
Contudo, antes de passamos para a próxima etapa da análise proposta nesse
artigo  é preciso destacarmos de quais senhoras oitocentistas estamos tratando nesse trabalho. Falamos, principalmente, de senhoras brancas. Eram brancas tanto as consumido6
ras, quanto as modistas estrangeiras; em meio as brasileiras a raça era mais diversa, ain7
da que fossem, predominantemente, brancas. Dentre as costureiras esse quadro se modificava, havendo  mulheres brancas, mas também mulheres negras, fossem livres, libertas,
forras, ou      escravizadas.

2 TECENDO REDES DE SOCIABILIDADES
Nessa seção buscamos investigar as relações de sociabilidade existentes entre as mulheres que estavam envolvidas com o campo da moda nos anos iniciais do Oitocentos. Dessa forma, falamos das trabalhadoras (costureiras e/ou modistas), que poderiam
6 É importante frisar que tratamos de um período cuja as definições de brasileira/o estavam, ainda, em formação. Antes de
1822 (ano da independência) não podemos tratar as jovens nascidas aqui como brasileiras, já que o Brasil ainda era uma
colônia portuguesa. Generalizamos, no entanto, esse sentido já que não mencionamos, especificamente, o ano tratado e sim o
período entre 1815 – 1840.
7 Encontramos anúncios onde eram prometidas mulheres escravizadas que eram modistas. No entanto,para esse trabalho
nos voltamos para aqueças modistas estrangeiras reconhecidas na Corte e que eram chamarizes para os estabelecimentos
conhecidos como Casas de moda.
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ser estrangeiras ou brasileiras; das consumidoras, que eram, majoriatiamente, mulheres
brancas; não esquecendo das mestres estrangeiras que, antes de conseguirem estabelecer um comércio de modas na corte, ocuparam-se em ensinsar o ofício as jovens que encontravam-se no Brasil.
Essa sociabilidade acontecia no cotidiano. Cotidiano esse que tinha como
aporte geográfico o centro da corte. A maioria dos estabelecimentos de moda, conforme
averiguamos em nossa análise, situavam-se na parte central da capital fluminense. Sendo
assim, falar na rua do Ouvidor é imprescidível.
A rua do Ouvidor fora um espaço ideal de sociabilidade entre as mulheres
brancas do oitocentos. Rememorada em diversas obras literárias, essa rua carrega con8
sigo uma potente simbologia histórica associada a história da moda. Joaquim Manuel
Macedo, por exemplo, mencionou a rua do Ouvidor e a relação com asmodistas francesas recém chegadas ao Brasil:
Honra e glória, pois, às modistas francesas que na sua hégira de
1821 e 1822 se acolheram aquele oásis, aquela predestinada rua do
Ouvidor, da qual fizeram pequena, mas feiticeira filha de Paris, e
onde, sob o cetro da Moda, puderam logo em 1822 alçar o grito –
Vive la France!-. (MACEDO, 1963, p. 77).
9

Apesar de Macedo destacar a ligação da rua apenas com as francesas, havia
também modistas brasileiras que eram proprietárias de casas de moda localizadas nessa região e que se “acolheram na predestinada rua do Ouvidor. As francesas, certamente,
eram maioria dentre as mulheres comerciantes localizadas no centro da cidade fluminense no período, entretanto não eram as únicas. Principalmente no incio do século XIX, as
francesas dominaram os estabelecimentos de moda na corte, fato que foi posteriormente
sendo modificado, conforme podemos constatar a partir da imprensa:
Uma senhora de nação alemã, que se ocupa no ensino no ramo de
modista,para Sras. e filhas de famílias distintas, como também em dar
lições de piano, tem ainda algumas horas livres, que oferece, para
serem preenchidas nesta mesma ocupação. Dirigir-se a rua de
Santa Teresa nº12” (JORNAL DO COMÉRCIO, 1837, p. 03). [grifo
nosso].

Fossem francesas, ou não, o fato é que ser estrangeira oferecia um outro ar
ao estabelecimento. No entanto, ter nascido na França, país que era sinonimo de modernidade e encatamento para o Brasil, faria, evidentemente, uma diferença. Monteleone destaca a importância do estrangeirismo das modistas:
8 Nesse local, ainda hoje, existem uma série de lojas e trata-se de uma rua, majoritariamente, comercial.Os prédios e as casas
antigas se perpetuam no meio de construções com aspecto moderno e característico do século XXI. Ao andar por esse local,
em um projeto de resgate histórico, nos permitimos imaginar as conversas e confissões que ocorriam na famosa rua do
Ouvidor.
9 Hégira foi a fuga de Maomé de Meca para Medina. Macedo se remete a esse acontecimento para falarsobre migração das
francesas que saíram do país europeu em direção ao Brasil: “marcada pela hégira,como a era de Maomé”. MACEDO, Joaquim
Manuel. Memórias da rua do Ouvidor. São Paulo: Saraiva,1963, p. 54.

REIS, Casas, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 301 - 319

306

CASAS DE MODA NO RIO DE JANEIRO DA PRIMEIRA METADE DO XIX:
DIREITOS DE PROPRIEDADES E GÊNERO

REAMD

A algumas mulheres era permitido ser empresária, dona loja de
importações. A outras, a abertura de ateliês de costura. Geralmente
imigrantes ou viúvas, essas mulheres tiveram negócios e os
administrariam com relativo sucesso, empregando outras mulheres
como vendedoras ou costureiras (2019).

As brasileiras foram, no geral, alunas das modistas francesas que recém chegadas a um novo local procuravam as mais variadas formas de conseguir sustentar-sem.
Uma das maneiras encontradas era ensinar o ofício de modistas às brasileiras, “uma senhora modista encarrega-se de tomar crianças para lhe ensinar acoser e mais serviço de
casa; quem quiser dirige-se a rua da Cadeia nº 55, que se dirá quem é” (DIÁRIO DO RIO
DE JANEIRO, 1842, p. 04).
O ensino das costuras e da atividade de modista pela francesas foi fundamental para o aprendizado das mulheres residentes no Brasil em principios do oitocentos; entretanto, não era apenas com o ensino das modistas estrangeiras que as brasileiras apren10
diam a costurar e a exercer o ofício das modistas , as jovens  também poderiam instruir-sem dessas atividades nas escolas: “acha-se na rua de S. Pedro nº 521, um colégio que
se ensina a ler, escrever, gramática portuguesa, cálculo ao sexo masculino; e de modista,
ler, escrever e contar ao feminino” (JORNAL DO COMÉRCIO, 1836, p. 03).
Essa medida reforçava o ensino desigual entre meninas e meninos no Oitocentos, fortalecendo a ideia que era posto como fundamental que as meninas aprendes11
sem a costurar Dessa forma, se a moça sabia coser bem, quando necessário, ela poderia trabalhar para as casas de moda da rua do Ouvidor. Assim como o magistério, o trabalho com as costuras era um ofício que reforçava o lugar dasmulheres brancas relacionado
à domesticidade, mas que, apesar disso, ainda foi fundamental para que elas garantissem
12
certa liberdade.
Existiam também modistas e costureiras que vendiam seus respectivos trabalhos para estabelecimentos fixados nessa localidade, ou seja, se ofereciam para trabalhar
nas Casas de moda:
Alguma senhora francesa ou inglesa modista que precisar de uma
Sra. com bom comportamento, para coser, engomar, declare por
essa folha para ser procurada, e fazer-se o ajuste, na certeza que
merecerá a provocação, a quem pretender; e se possível for também
se lhe dará pessoa que abone a sua conduta. (DIÁRIO DO RIO DE
JANEIRO, 1832, p. 03).

10 Mais adiante trataremos da diferença entre o trabalho das modistas e costureiras.
11 A partir de 1827 foi instituída a leieducacional. Ver mais em:https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei38398-15-outubro-1827-566692- publicacaooriginal-90222-pl.html. Acessado 10/11/2020.
12 Sobre o magistério feminino no século XIX, ver em: ANDRADE, Fernanda Alina de Almeida. Estratégias e escritos:
Francisca Diniz e o movimento feminista do século XIX (1873/1890). 2006. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.
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Nesse sentido, além de identificarmos mulheres que anunciavam seus trabalhos na seção de anúncios dos períodos diários, encontramos publcações de modistas que
buscavam costureiras para trabalharem em suas lojas: “precisa-se na casa da Madame
Marechal, modista, rua do Ouvidor nº57, 1º andar, de costureira, hábeis, a quais se dará
um bom jornal” (JORNAL DO COMÉRCIO, 1836, p. 04).
Até agora, mencionamos a relação de trabalho existente entre as modistas e
costureiras, no entanto, ocorria também um outro tipo de relação que, assim como as demais, demarca as redes de sociabilidades presentes no mundo do trabalho coma moda em
meados do Oitocentos. Além de mulheres brancas e mulheres negras livres trabalharem
para as modistas e as casas de moda, o uso do trabalho escravo também  estava presente
nesse universo.
As modistas eram donas de mulheres escravizadas e, de acordo com as nossas investigações, preferenciavam alugar ou comprar escravizadas que sabiam costurar:
“vende-seuma rapariga perfeita costureira, a qual corta camisas de homens, e vestidos, e
o faz  com atividade, é boa para uma casa de muita família ou modista, na rua da Cadeira
nº 81” (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 1837, p. 02). Estabelecia-se, assim, uma evidente
relação de propriedade, já que nesse período, os escravizados eram dispossuidos de qualquer tipo de humanidade e considerados, tais como objetos, bens materiais, incluindo-os
como suas propriedades.  
Ainda foi estabelecido um outro tipo de relação nesse campo: entre as modistas e os homens proprietários de casas de moda. O estabelecimento dos Irmãos Dillon, cujo
o endereçado era R. do Ouvidor nº 60, é um bom exemplo desse tipo de ligação existente
entre mulheres e homens brancos nesse universo de trabalho feminino que   era a moda.
Os irmãos Dillon anunciavam sua loja – Bazar Dillon - nos jornais cariocas  desde a década
de 1820. Era tipicamente uma casa de modas, onde era vendido tudo  que dizia respeito a
esse gênero de comércio.
Nessa casa havia uma série de modistas que anunciavam seus negóciosnesse
mesmo endereço: R. do Ouvidor nº 60. Como uma espécie de galeria, as modistas estabeleceram seus ofícios e assim anunciavam: “No Bazar Dillon, r. do Ouvidor nº 60, Mme. Lavissière, modista, ultimamente chegada de Paris, precisa de uma aprendiz” (JORNAL DO
COMÉRCIO, 1845, p. 04). Determinando, dessa forma, seu  espaço como modista na corte.
O Bazar Dillon foi definido nas páginas do Jornal do Comércio da seguinte
forma:
Na casa acima há dezoito lojas à disposição de qualquer pessoa
que, possuindo fazendas e mercadorias, queria dar-lhes extração,
ou associando- se no Bazar, ou negociando por sua conta. O local
desse estabelecimento no centro do comércio, é o pequeno ônus com
que se é admitido negociar, afiançam um lucro certo e constante. As
pessoas que quiserem ser acionistasdo Bazar, fazendo suas entradas
em fazendas ou dinheiro, acharão as apólices no mesmo bazar, e na
casa do tesoureiro, na rua S. Pedro nº60. (JORNAL DO COMÉRCIO,
1845, p. 03).
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A partir dessa relação estabelecida e mencionada acima, pressupomos  que
essas modistas se utilizam dos meios que lhes  era possível para que conseguissem estabelecer seus negócios. Diante disso, uma alternativa viável para elas seria se consolidar
através do Bazar Dillon, uma forma plausível para mulheres sozinhas recém chegadas no
Brasil, assim como para  brasileiras que não possuíam condições financeiras para abrir uma
loja. Além de Mme.Lavissière chegamos aos nomes de outras senhoras que se associaram
13
ao Bazar: Christina Dillon e Mme. Dantigny. Essa última anunciou que sua loja era a de
nº 01 dentro do espaço do comércio dos Irmãos Dillon.
Na próxima seção buscaremos compreender o trabalho com a moda em si. Estabelecemos suas condições a partir da imprensa e da legislação da época. Desse modo,
após determinadas as relações existentes nesse campo, adentramos nas condições postas aos ofícios designados como primordiais para o funcionamento do universo investigado: o trabalho das costureiras e modistas.

3 TRABALHO FEMININO: LEGISLAÇÃO E CASAS DE MODA
Há uma pequena, mas substancial, diferença entre o trabalho das modistas e
das costureiras. As costureiras exerciam um ofício mais mecanizado, enquanto as modistas seguiam e refletiam rigorosamente sobre as últimas modas. A função das modistas era
diretamente dependente das costureiras, por isso, na maior parte das vezes, as mulheres
14
se anunciavam como modistas e costureiras. O dicionário de Antônio Moraes e Silva definiu essas profissões da seguinte forma: modista era aquela“que tem por ofício fazer vestidos, chapéus, e em geral todos objetos pertencentes aovestuário de uma senhora, seguindo a moda, no corte e feitio desses objetos” (SILVA, 1858, p. 383). Enquanto costureira tratava-se de uma “mulher que sabe de costura e que a exerce por ofício. Alfaiata de modas
de mulher” (SILVA, 1858, p. 626). O historiador Daniel Roche destacou a diferença entre
tais atividades: “as modistas não se envolviam diretamente na manufatura de artigos, que
continuaram a ser produzidos por outras corporações de artesãos; não se envolviam, mas
o embelezavam” (ROCHE, 2007, p. 313).
A legislação da década de 1830 começava a legislar e instituir impostos sobre o pujante comércio carioca. As casas de moda e as modistas que – assim comomencionado anteriormente estavam em constante expansão – não ficariam de fora desse quadro
econômico e social. Logo, em 1831 instaurava-se a lei que passaria a cobrar “40 mil réis
anuais sobre as casas de modistas” (BRASIL, 1831). Notemos quena imposição dessa lei
não falou-se, em nenhum momento, das costureiras. Na lógica do capital, é possível pensarmos que, se estavam pleiteando impostos sobre esse tipo de estabelecimento e ofício é
porque, de certo, era rentável e o governo imperial visava lucrar com esse negócio.
13 Ainda não foi possível estabelecer qual tipo de relação existia entre Christina Dillon e os Irmãos Dillon,  donos do Bazar.
14 Destacamos aqui que ainda que o trabalho com as costuras fosse mais “mecanizado” ele era de suma  importância para o
comércio do vestuário. E, as mulheres que produziam as roupas, transmitiam a estas indumentárias um conhecimento próprio
que lhes era intrínseco e, portanto, impossível de ser deixado de lado. Logo, todas essas roupas tinham um pouco do alicerce
de quem as produzia diretamente. Mas isso dá “pano de manga” para outro artigo.
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No entanto, para que as leis passassem a ser seguramente compridas é necessário que se alterassem também a percepção da sociedade sobre a cultura e os costu15
mes locais (THOMPSON, 1998). Consideramos, portanto, que a realidade  cotidiana era/é
diferente da lei. Frisamos isso pois, anos depois dessa lei ser instituída, ainda não era plenamente praticada. Verificamos que, estrategicamente, mulheres – costureiras e modistas
– buscavam nas palavras postas na própria lei uma maneira de burlá-la. Assim, a cultura,
que é anterior a lei, exercia uma influência maior na sociedade do que a própria legislação;
nas palavras de Thompson: “os costumes sãodefinidos como uma lei” (1998, p. 107).
A título de exemplo, citamos o caso de Josefina Saurin/Sarin e a relação com
a lei de impostos de 1831. Alguns anos após a promulgação de tal ordenamento legal, em
1836, Josefina Saurin anunciou- se no Jornal do Comércio como uma “modista de Paris,
com casa na rua do Ouvidor nº128, 1º andar, onde fazia vestidos e qualquer encomenda
para fora.” (JORNAL DO COMÉRCIO, 1836, p. 04). Entretanto, no ano seguinte afirmava
que não era modista, e sim costureira:
Dito ao administrador da recebedoria do município, mandando
exemptar (isentar) do pagamento do imposto de que se fez lançamento,
a Josefina Sarin, visto que pela sua informação se conhece que a
casa que tem aberta na r. do Ouvidor nº 128, antiga numeração, é de
costureira e não de modista”(CORREIO OFICIAL: IN MEDIO POSITA
). 16
VIRTUS, 1837, p. 02

Conseguindo, dessa forma, se livrar do imposto que lhe deveria ser cobrado.
Figura 1 - Anúncio de Josefina Saurin publicado no Jornal do Comércio.

Fonte: Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, ed. 150, 13 de jul. 1836, p. 04.

O caso de Josefina é significativo por uma série de razões. Mas, nesse artigo, decidimos focar na questão da propriedade e como isso foi determinante para Josefina conseguir se isentar do imposto de 40 mil réis anuais. Para essa mulher, emespecífico,
não interessava – naquele exato momento - ser proprietária/dona do estabelecimento que
15 Sabemos que Thompson trata de um contexto diferente do trabalho nesse artigo, considerando que o autor escreve com
base em uma perspectiva jurídica inglesa, no entanto, a partir da análise das fontes constatamos que é possível fazer uma
relação entre a teorização do historiador sobre a leis e o contexto brasileiro oitocentista. Thomaz Leite destaca em sua dissertação
que os políticos e jurisconsultos no Brasil tinham uma visão idealizadora da lei. LEITE, Thomaz Santos. Com a letra da lei
e o espírito do legislador: projetos, atores e debates políticos na trajetória da Lei do Ventre Livre (1866-1871). Dissertação
(Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz deFora, p. 284, 2020
16 Expediente do Ministério da Fazenda.
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estavam lhe atribuindo, apesar de o ser. Isso porque, enquanto modista e proprietária de
uma casa de modas ela deveria contribuir com o imposto exigido pelo governo imperial; e
como costureira ela estaria livre dessa obrigação.
17

  Logo, a relação entre as mulheres e os direitos de propriedade tem um caráter político  que poderia ter prejudicado o trabalho de Josefina, não o fez porque, astuciosamente, a jovem modista soube contornar a situação e usou dos próprios termos da lei em
seu benefício. Nesse sentido, na seção a seguir iremos explorar mais profundamente a
relação entre os direitos de propriedade e o trabalho feminino nos anos iniciais do século
XIX.
4 TRABALHO FEMININO: CASAS DE MODA, LUCROS E DIREITOS DE
PROPRIEDADE
Se, como Rosa Congost afirma, as propriedades se dão nas relações sociais,
as modistas do Rio de Janeiro oitocentista, eram a maior prova dessa declaração (CONGOST, 2007). Já que era diante das relações socialmente e culturalmente estabelecidas
entre as mulheres que foram se formando as casas de moda na corte. Nesse sentido, elas
podiam não serem donas no papel, mas o eram nas relações socias.
O que percebemos ao longo da pesquisa é que, de acordo com a legislação,
ser mulher e proprietária no Brasil oitocentista não era simples, principalmente se a mulher
fosse casada; o estado civil das mulheres poderia interferir diretamente na plena condição
de tornarem-se proprietárias. No entanto, o que as fontes nos mostram é que as ações cotidianas nem sempre seguiam as determinantes impostas pelas normas legais.
À vista disso, recordamos o que mencionamos anteriormente nesse artigo: as
casas de moda tinham como principal atração o trabalho das modistas e costureiras que
laboravam nesses estabelecimentos. Portanto, as mulheres poderiam até ter dificuldade
em tornassem proprietárias de um comércio e trabalharem para homens que seriam donos
dessas casas, contudo, a economia dessas lojas girava em torno do trabalho feminino.
Ser proprietária certamente daria a essas mulheres uma maior estabilidadesocial e, por vezes, uma estabilidade financeira – contanto que o negócio prosperasse e não
enfrentasse dificuldades monetárias -. Mas, o fato mais expressivo de todo esseuniverso social e econômico, é que essas lojas não funcionavam e não existiriam semessas mulheres.
Até mesmo quando associavam-se aos seus maridos na administração das
lojas ou quando possuiam sócios homens, o estabelecimento levava o nome das mulheres: Mme. Marechal, Mme. Valais, Mme. Hortense Lacarrière, Mme. Lumau, Mme. Breton,
18
Mme. Adèle Fréderic ; madame e, raramente, monseigneur (monsenhor). Notemos ainda que quase todas anunciantes do Jornal do Comércio e do Diário do Rio de Janeiro se
autointitulavam como madames, que se referia às mulheres casadas, e não mademoi17 Consideramos aqui que, ainda que anunciasse o trabalho em casa e não consigamos estabelecer seexistia de fato uma loja
ou se a modista atendia seus clientes em seu próprio domicilio, ela se entendiacomo modista e nesse caso deveria, conforme a
lei, pagar o imposto que lhe era cobrado.
18 Nomes retirados de anúncios publicados no Jornal do Comércio durante a década de 1830.
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selles, alusivas às solteiras. Sugerimos, portanto, que grande parte dessas madames que
anunciavam suas casas de moda nos jornais eram casadas.
A história dessas mulheres assemelhavam-se devido ao seus estados de imigrantes, assim como seus estados civis, mas não só. Seus estabelecimentos situavam-se
em endereços muito próximos; assim como o processo de lucro de suas lojas também era
semelhante.
Considerando essas prerrogativas, situemos os comércios mencionados acima. As lojas de Mme. Macrechal, Mme. Valais e Mme. Hortense Lacarrière ficavam na rua
do Ouvidor; de Mme. Breton e Mme. Fréderic na rua da Ajuda; na rua dos Ouvires estava
situadao estabelecimento da Mme. Lumau.
Figura 2: Mapa do centro do Rio de Janeiro 1822-1839, região da rua do Ouvidor.

Fonte: Mapa do centro do Rio de Janeiro. (IMAGENEORIO, 2021).

A figura 2 nos permite visualizar como as ruas eram próximas. A rua dos Ourives, hoje rua Miguel Couto, cruza com a rua do Ouvidor, conforme destacado no mapa
acima. A outra rua que está marcada com a linha amarela é a rua da Ajuda quepermanece
até a data presente com o mesmo nome. A rua do Cano, atual rua Sete de Setembro, também abrigava uma série de casa de modistas e a sua localização é próxima das demais.
Assim, é possível imaginar as mulheres consumidoras – que, conforme mencionamos anteriormente, eram mulheres que possuíam certo poder aquisitivo considerando que um
vestido confeccionado por modista não era barato e, além disso, elas eram, majoritariamente, brancas - caminhando por esses espaços eestruturando as redes de sociabilidade
que percebemos ao longo da pesquisa.
Para termos uma ligeira ideia do quanto essas modistas recebiam podemos
pensar no quanto elas cobravam para confeccionar as roupas e acessórios que vendiam.
Mme. Adèle Fréderic cobrava 3$000 réis (3 mil réis) para a confecção de vestidos de senhoras “muito bem feitos e da última moda” (JORNAL DO COMERCIO,1839, p. 04). Mme.
Marechal, por exemplo, vendia “chapéus enfeitados por 6$ (6 mil réis)  para mais” (JORNAL
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DO COMERCIO, 1835, p. 04). Sendo assim, por mais que os estabelecimentos vendessem
tecidos e tudo mais que interessava tantos as costureiras quanto as consumidoras finais,
era com a atividade feminina de cruzar linhas e tecidos que as casas de moda lucravam.
Além disso, essas mulheres se preocupavam em tornar seus produtos finais
exclusivos. Mme. Marechal produzia um certo tipo de chapéu específico, que tinha como
característica principal ser único; em 1836 ela descobriu que estavam imitando seus chapéus e os vendendo na rua. Feita a revelação, a modista foi até o Jornal do Comércio avisar aos seus clientes o que estava acontecendo e opor-se as cópias que estavam em circulação,
Previne-se ao público, que alguns pretos, e algumas outras pessoas,
tem andado a vender nas ruas dessa cidade, chapéus para Sras.,
dizendo serem feitos na casa de moda de Mme. Marechal, modista
de Paris; porém como este título suposto (que os vendedores acima
costumam dar aos chapéus que vendem) pode tornar-se prejudicial a
Mme. Marechal, ela tem a honra de prevenir ao público, que jamais
tem mandado vender pelas ruas, e que pode conseguinte o público
tem sido enganado, e que só na sua casa, rua do Ouvidor nº57, se
acham chapéus ali mesmo feitos e enfeitados ao gosto maismoderno,
e por preços cômodos. (JORNAL DO COMÉRCIO, 1834, p. 04).

Mme. Marechal alegou que seus chapéus estavam sendo imitados, destacando um modelo de propriedade que ainda não foi abordado nesse artigo: a propriedade
intelectual. Atualmente o campo de pesquisas que se volta para a propriedade intelectual
e design de moda está em expansão, ainda que não tenha sido um espaço muito explorado no meio acadêmico. O trecho de Mme. Marechal é interessante tendo em vista que nos
mostra que a cópia e o desejo de se ter propriedade sobre a criação não é uma novidade.
Hoje em dia, talvez, Mme. Marechal    recorreria a justiça - considerando que
no código penal há leis que versam a esse respeito, vide a Lei de Direitos Autorais (lei
9.610/98) e a Lei da Propriedade Industrial (lei 9.279/96) -; em meados do Oitocentos ela
optou por recorrer a imprensa. No período os jornais eram termômetros de insatisfações
socias, além de serem o maiormeio de comunicação (NEVES, MOREL, FERREIRA, 2006),
assim, Mme. Marechal sabia que sua queixa chegaria até os seus consumidores, então
leitores dos periódicos que circulavam na corte.
Após esse longo parêntese, voltemos a pensar no lucro obtido pelas modistas – de certa forma, a questão da propriedade intelectual está também diretamente relacionada ao lucro, considerando que vender peças exclusivas era muito mais valioso do que
comercializar peças que eram amplamente negociadas nasruas -. Na contemporaneidade,
os debates a respeito da propriedade intelectual também dissertam sobre o ponto da exclusividade, e o quanto essas peças exclusivassão uma condição fundamental na criação dos
19
autores e, consequentemente, interferem no lucro sobre suas produções.

19 Sobre direito, moda e propriedade intelectual, ver mais em: https://jus.com.br/noticias/68649/a-relacao-existente-entredireito-autoral-propriedade-intelectual-e-a-moda. Acessado 03/01/2021. Optamos por não trabalhar mais profundamente com a
relação entre moda e propriedade intelectual nesse momento, visando que o objetivo do artigo era compreender outro tipo de
propriedade; no entanto, escolhemos demonstrar que essa vinculação já existia no século XIX.
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Destacamos no início desse artigo a rede de sociabilidade envolvida nos trabalhos com as costuras, assim sabemos que as modistas não trabalhavam sozinhas e
que era preciso uma série de funcionários. Caso a senhora optasse por alugar uma mulher
escravizada que soubesse coser, seria preciso desembolsar por volta de 14 mil réis, conforme demonstrado no anúncio:
Aluga-se uma preta perfeita costureira, preferindo-se a casa de
senhora modista de vestidos; a mesma lava e engoma muito bem, sendo
o seu aluguel 14$000 rs mensais; não tem vício algum e é muito fiel;
na praia de D. Manuel,nº15. (JORNAL DO COMÉRCIO, 1839, p. 04).

Assim, para pensarmos no lucro e no gasto dessas modistas, podemos também ponderar sobre o valor que essas mulheres poderiam pagar de aluguel por suas casas e comércios, a título de exemplo segue um anúncio encontrado no Jornaldo Comércio:
Precisa-se alugar, com toda brevidade, uma casa térrea que tenha
duas portas para rua e cômodos para a pequena família, própria para
uma senhoramodista francesa, cujo o aluguel não exceda de 20$ rs.
Dirigir-se a rua da Ajuda nº21, sobrado. (JORNAL DO COMÉRCIO,
1839, p. 04).

Apesar de não ser assinado, pelo endereço sabemos que se tratava de Mme.
Adèle Fréderic. Adèle e sua pequena família pretendiam se mudar para um endereço onde
a modista poderia ter sua casa de modas, assim como esse mesmo espaço poderia ser
uma moradia para sua família. Logo, Adèle declarou que não poderia pagar mais que 20
mil réis por mês, considerando que, conforme mencionado, cobrava 3 mil réis por um vestido, a modista, provavelmente, conseguia vender uma média de mais de 07 peças por mês
para que conseguisse arcar com todos seus custos, que iam além do aluguel.
Demonstraremos na seção a seguir como desenvolveu-se a relação com a
propriedade e as mulheres a patir dos significados encontrados em dicionários do período; e de que maneira as mulheres oitocentistas se mostraram insatisfeitas com relação a
legislação que proibia a elas tornarem-se proprietárias.

5 A RELAÇÃO ENTRE AS PROPRIEDADES E AS MULHERES
É interessante notar que os dicionários de Moraes e Silva de 1858 e 1871 não
tinham nenhuma definição para a palavra proprietária no feminino, apenas proprietário, no
sentido masculino do termo. De acordo com a sexta edição do Dicionário da Língua Portuguesa proprietário era todo aquele “senhor de alguma propriedade, os bens de raiz” (SILVA,1858, p. 616). A palavra encontra sua definição apenas no masculino. A palavra dona,
em 1858, não designava nenhum sentido referente a propriedade, enquanto na 7º edição,
publicada nos anos de 1870, referia-se a dona como “significa propriamente a que manda,
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domina, tem domínio sob o que possui; daí o sentido de proprietária quea palavra conserva” (SILVA, 1872, p. 606). Assim, na década de 1870, apesar de não ter a definição direta
da palavra proprietária, havia o sentido de dona que está diretamente   associada e segue o
mesmo sentido de proprietária.
O dicionário, além da imprensa, nos permite entender as palavras esentidos
determinados por uma sociedade. Diante disso, não ter a definição de proprietária, mas ter
de proprietário, nos possibilita compreender como essa ausênciapode ser relevante. Através
dessa condição é possível perceber algumas noções a respeito do contexto social desse
20
período.. A palavra podia não encontrar definição nos livros, mas certamente o tinha na
prática.
Quando consideramos o código do comércio de 1850 é possível verificarmos
algumas inclusões a respeito das mulheres brancas casadas e as responsabilidade no que
serefere as propriedades. Onde era autorizado que estas mulheres pertencessem a classe dos credores:
Art. 873 - Os credores do falido serão descritos em quatro relações
distintas, segundo a natureza dos seus títulos: na primeira serão
lançados os credores de domínio: na segunda os credores
privilegiados: na terceira os credores com hipoteca: e na quarta
os credores simples ou chirografários. (Vide Decreto-Lei nº 7.661,
1945).  Art. 874 - Pertencem à classe de credores do domínio: (Vide
Decreto-Lei nº 7.661, 1945) TÍTULO IV: Das diversas especiais
de créditos e suas graduações 6 - A mulher casada: I. pelos bens
dotais, e pelos parafernais que possuísse antes do consórcio, se os
respetivos títulos se acharem lançados no Registro do Comércio
dentro de quinze dias subsequentes à celebração do matrimônio (art.
31): II. pelos bens adquiridos na constância do consórcio por título
de doação, herança ou legado com a cláusula de não entrarem na
comunhão, uma vez que se prove por documento competente que
tais bens entrarão efetivamente no poder do marido, e os respectivos
títulos e documentos tenham sido inscritos no Registro do Comércio
dentro de quinze dias subsequentes ao do recebimento (art. 31).
(BRASIL, 1850).

Seguindo o sentido proposto pela historiadora Gerda Lerner, onde a autora
afirma que “a legislação não precede as condições de vida com as quais se pretendelidar,
mas surge de condições e situação já existentes que ela busca conduzir e controlar” (2019,
p. 140); é possível entendermos que esse artigo proposto na década de 1850 confirma,
presumivelmente, que as mulheres casadas já estavam se inteirando e se estabelecendo
conforme suas posses; e o governo imperial buscava regular, em certa medida e conforme
possível, essas ações.
Além disso, esse mesmo código comercial definiu que as mulheres casadas
somente poderiam comerciar quando: “maiores de 18 (dezoito) anos, com autorização de
20 Sobre conceitos e contexto histórico, ver mais em: KOSELLECK, Reinhart. Espaço de Experiência e   Horizonte de
Expectativa. In: Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio deJaneiro: Contraponto/PUC Rio, 2006.
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seus maridos para poderem comerciar em seu próprio nome, provada por escritura pública.
As que se acharem separadas da coabitação dos maridos por sentença de divórcio perpétuo, não precisam da sua autorização.” (BRASIL, 1850). No entanto, nas Ordenações Filipinas, código que era inicialmente seguido no Brasil, já havia uma proibição nesse senti21
do. Como podemos perceber na citação feita por Alves:
Ao marido competia um certo poder -reconhecido por todos os  
direitos - sobre a  pessoa  da  sua  mulher,  que  se lhe  submetia
com consentimento próprio e até pelo direito natural. Não se tratava
de um direito de   vida   e   morte,   mas   da faculdadede dirigir as
ações da mulher,  defendê-la  e castigá-la moderadamente quando
desregrada. (2020, p. 31).

Logo, concluimos, partindo do preceito da Lerner (2019) e do constraste com
as fontes, onde percebemos que as mulheres estavam inserindo-se como proprietárias,
que o Estado passou-se a preocupar em legislar, especificamente, sobre as mulheres e a
relação com a propriedade.
O trecho destacado a seguir é representativo no que se refere a insatisfação
feminina quanto ao impedimento de administração e posse de propriedades por mulheres
casadas. Anna Rosa Termacsics dos Santos ressalta emsua obra Tratado Sobre a Emancipação Política da Mulher e o Direto de Votar, destrinchada na dissertação da historiadora
Cristiane Ribeiro, tal descontentamento feminino:
Tornemos a responsabilidade da mulher e as leis que alienam os
meios de as desempenhar, e deixai-me chamar vossa atenção a
proposição que a lei que aliena o direito da mulher no poder de
administrar suas propriedades e os próprios ganhos da sua indústria
são a causa de todas as injustiças legais e sociais que ela sofre
(SANTOS, apud RIBEIRO, 2019, p. 274). [grifo nosso].

Por ser um texto redigido por uma mulher do Oitocentos é possível percebemos notoriamente o aborrecimento dessa escritora no que se refere a emancipação feminina e o direito das mulheres brancas em administrar suas propriedades. Nesse sentido,
por mais que essas senhoras ludibriassem a lei, ainda assim, a instituição dessa proibição era um ponto incômodo para algumas dessas mulheres. Notemos ainda que, o texto
de Anna Rosa Termacsics foi publicado em 1868; Nísia Floresta, autora oitocentista que
também escreveu sobre os direitos das mulheres, mas o fez na década de 1850, não colocou em seus textos nada a respeito das propriedades das mulheres casadas (FLORES22
TA, 1853) ; assim, entendemos que essa insatisfação foi se formando ao longo dos anos
e construída objetivamente em finais da década de 1860.
21 “A mulher fica em posse e cabeça de casal por morte de seu marido. Segundo o direito romano somente o marido dispunha
de todo o casal porque era o proprietário reconhecido.” Disponível em: http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p949.htm.
Acessado dia 24/08/2021.
22 Para saber mais sobre Nísia Floresta ver em: DUARTE, Constância Lima. Nísia floresta: vida e obra.natal: editora
universitária/ufrn, 1995.
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6 CONCLUSÃO
Concluímos esse artigo afirmando que se a moda era “coisa de mulher” , conformeapresentado frequentemente nos periódicos oitocentistas, as mulheres souberam a
utilizaram da melhor forma possível. E, sendo coisa de mulher, estabelecia  considções sociais, econômicas, culturais e políticas, confirmando que tudo isso e muito mais é “coisa de
mulher”. Fosse burlando leis e/ou reestruturando os costumes e cultura do Rio de Janeiro
do século XIX, as mulheres costuraram. No meio dessas linhas, agulhas e bastidores, foram determinando socialmente, culturalmente, economicamente, politicamente uma realidade e dinâmica determinantes para uma série de condições de trabalho e de sociabilidade.
23

Além disso, a imprensa nos permitiu perceber que as leis podiam ditar normas
e regras socias, mas a prática era bem diferente. Concluimos então que, assim como exposto
por Thompson, e comentado ao longo do texto, o costume por vezes ultrapassava as rédias da lei
e, ainda que posto em legislação que as mulheres casadas não poderiam comerciar, elas continuaram estabelecendo lojas. O Comércio da moda, por exemplo, sem o trabalho feminino de modista
e/ou costureira, não existiria. Ou seja, no caso dos estabelecimentos vinculados a produção e venda de roupas, mesmo quando pertencentes a um homem, era baseado no trabalho feminino que
estabelecia-se como chamariz do empreendimento.
Nesse sentido, ressaltamos, aparados em nossa investigação e constatado
após nossa anáise, que os estudos de gênero nos permitem ampliar nossas perspectivas
históricas e perceber como as relações de poder eram estruturadas de maneira patriarcal.
Destacamos também como pontos concernentes aos direitos e as mais variadas formas
de propriedade estão diretamente relacionadasao gênero e tem muito a acrescentar nesse
campo de pesquisa; ainda mais quando consideramos que a própria legislação, posta em
uma sociedade patriarcal, era idealizada por homens, o que delimita o caráter político das
24
leis a uma estrutura masculina.
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RESUMO
Este artigo trata da temática dos objetos-como-memória, em especial as roupas, enquanto
agenciadores de relações sociais, e objetiva apresentar um procedimento metodológico
de análise de indumentárias. As abordagens aqui contempladas partem do exemplo de um
casaco confeccionado na década de 1950, a fim de discutir questões acerca de memória,
roupa e cultura material. São descritas ferramentas de análise do artefato, bem como de
anúncios publicados em revistas voltadas ao público feminino da época em que esse foi
confeccionado, considerando o protagonismo que os aspectos materiais das roupas podem
ter em pesquisas nos campos da moda, design e cultura. O foco do texto consiste, portanto,
na compreensão das indumentárias como documento, apresentando ao leitor os processos
metodológicos de análise para esse fim.
Palavras-chaves: Análise de artefato; Objeto-como-memória; Indumentária.
Abstract
This article is an approach to the theme “objects-as-memories” (clothes in special) as
social relations, and aims to present a methodological procedure for clothing analysis. The
methodological approaches here included were specially based on an 1950’s coat and intend
to raise discussions about memory, clothing and material culture. Artefact and magazine
advertising analytical tools, which help us understanding the highly important role of material
features of clothes for research in the fields of fashion, design and culture, are described as
well. The text focus thereby in the comprehension of clothing as a document, offering the
reader methodological processes of analysis for this purpose.
Keywords: Artefacts analysis; object-as-memory; Garments.
Resumen
Este artículo aborda la tematica de los objetos-como-memoria, especialmente la ropa,
como agentes de relaciones sociales y tiene como objetivo presentar un procedimiento
metodológico para el análisis de las indumentarias. Los enfoques aquí contemplados se
basan en el ejemplo de un abrigo elaborado en la década de 1950, con el fin de discutir
temas sobre la memoria, la vestimenta y la cultura material. Se describen herramientas
de análisis de el artefacto, así como de anúncios publicados en periódicos dirigidos a
mujeres de la época em que el abrigo há sido confeccionado, considerando el papel que
los aspectos materiales de la ropa pueden tener en investigaciónes en los campos de la
moda, el diseño y la cultura. El enfoque del texto está, por lo tanto, en la comprensión de
la ropa como documento, presentando al lector la metodología para ese fin.
Palabras clave: Análisis de artefacto; Objeto-como-memoria; Indumentaria.
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1 INTRODUÇÃO
O presente artigo consiste na descrição de procedimentos metodológicos
4
utilizados na pesquisa com indumentárias , realizada pelos autores, a qual busca
compreender objetos-como-memória como agenciadores dos processos criativos
desenvolvidos na constituição de peças de roupas e acessórios de uma marca de moda
autoral curitibana. São apresentados aqui, portanto, os métodos de registro de análise dos
artefatos que compõem essa atividade.
Considerando as roupas como fio condutor da pesquisa, procura-se situar suas
materialidades como protagonistas e condicionantes de relações sociais, e não apenas
como produto estético passivo resultante dessas relações (MILLER, 2013; JONES, 2007).
Importa compreender o vestuário como essencial na construção identitária de indivíduos,
atentando às experiências espaço-tempo desses sujeitos, sem reduzir a vestimenta às
formas de representação ou aos signos semióticos.
As roupas são parte do que constitui e do que forma vidas, cosmologias, razões,
causas e efeitos (Miller, 2005). Ao compreender a materialização e configuração desses
artefatos como consequência do trabalho humano em meio a contextos históricos, sociais
e culturais (FORTY, 2017), são acessadas, a partir deles, formas de ser, fazer e estar no
mundo que incluem saberes de outros tempos e culturas, muitas vezes esquecidos em
função das novas tecnologias.
Vale ressaltar que os métodos utilizados nesta análise partem da discussão
de um problema de caráter multidisciplinar que abrange temas como memória, moda,
cultura material e design. Posto isso, justifica-se o uso de mais de um autor e abordagens
metodológicas para suprir tal necessidade.
Em meio a um conjunto de objetos mapeados que apresentam em suas próprias
5
materialidades algumas das memórias familiares da designer , propõe-se aqui, descrever,
a partir de um casaco-joia, os métodos usados em sua análise. Considera-se, para isso,
a biografia e aspectos materiais desse artefato, explorando as formas de mediar relações
que o preenchem de experiências singulares.
Para isso, parte-se das articulações realizadas por Peter Stallybrass (2013),
em que se compreende as roupas como um tipo de memória que carrega a marca humana.
O autor entende que a vestimenta carrega em si além do valor material, o corpo ausente,
a memória e a genealogia, argumentando
que a mágica da roupa está no fato de que ela nos recebe: recebe
nosso cheiro, nosso suor; recebe até mesmo nossa forma. E quando
nossos pais, os nossos amigos e os nossos amantes morrem, as
roupas ainda ficam lá, penduradas em seus armários, sustentando
seus gestos ao mesmo tempo confortadores e aterradores, tocando
os vivos com os mortos (STALLYBRASS, 2011, p. 10).
4 OBJETOS-COMO-MEMÓRIAS COMO AGENCIADORES DE PROCESSOS CRIATIVOS: A memória e o design na marca
de moda autoral NovoLouvre, Curitiba - PR, PPGDesign -UFPR, (em andamento).
5 O nome da designer será preservado em função das negociações que ainda estão em andamento e, portanto, se utilizará,
ao longo do texto, sua classificação profissional.
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Entre as marcas entranhadas nos tecidos, estão as memórias de um passado
que se faz presente a partir da fisicalidade da roupa.
Além disso, são explorados conceitos de joias de família de Aline Rochedo
(2018), a fim de compreender as relações dadas a partir e através dessa categoria de
artefatos. Para a autora, essas coisas “não são sempre tangíveis, nem tem em suas
composições ouro, prata ou gemas” (ROCHEDO, 2018, p. 65). Às vezes surgem como
ideias, lembranças, imagens, metáforas ou mesmo artefatos feitos em qualquer matériaprima. A autora acrescenta, ainda, que esse tipo de objeto
Move-se no tempo e no espaço não pelos termos de parentesco,
mas por relações, emoção, afetos. São coisas ambíguas, passados
e futuros, inalienáveis e, às vezes, alienáveis. São guardadas por
alguns, mas pertencem a tantos, embora sejam de alguém. Seus
trajetos objetificam realidades, produzem subjetividades, marcam
hierarquias e estratégias políticas dentro dos próprios grupos. Joias
de família existem coladas a narrativas, e estas são atualizadas,
construindo alianças e valores conferidos a coisas e a pessoas
(ROCHEDO, 2018, p. 7).

São, invariavelmente, coisas sentidas e vividas, que disparam sentimentos
como saudade, paixões, mágoas, alegrias, inveja. Estabelecem vinculações entre gerações,
conectando os vivos e os vivos, os vivos e os mortos, as pessoas e os artefatos.

2 PRIMEIRO PASSO: MAPEAMENTO
O mapeamento de artefatos - os quais chamaremos aqui de objetos-comomemória - que são citados como memórias e agenciam o existir de novas materialidades,
se deu em conjunto com a designer a fim de compreender suas experiências vividas
(ou inventadas) através das coisas que agenciam seus processos criativos. Para isso,
foram utilizadas entrevistas narrativas extensas construídas a partir da metodologia da
História Oral. Tal método foi definido em razão de seu atrelamento a um posicionamento
epistemológico, em que o passado não é acessado na busca do conhecimento exato dos
fatos como ocorreram, mas de como foram vividos e experienciados pela entrevistada
(ALBERTI, 2004).
Os artefatos acessados foram diversos e possibilitavam inúmeras linhas
investigativas a serem desenvolvidas. De fotografias retiradas de álbuns a roupas e
acessórios que pertenceram às mulheres de sua família, os artefatos que rodeiam as
narrativas verbais e objetualizadas da designer e sua marca são inúmeros.
Em meio aos mapeamentos de objetos e processos criativos, pode-se então
compreender três formas de agenciamento e acionamento de memórias que se dão neste
contexto. A primeira delas acontece por meio da citação, em que a designer usa de aspectos
materiais de objetos biográficos (roupas) para desenvolver suas criações; a segunda ocorre
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a partir da atualização de modelagens de roupas anunciadas em imagens fotográficas; e
a terceira a partir de uma transposição dessas imagens para a superfície estampada das
peças que cria.
Trataremos aqui, mais especificamente, dos procedimentos metodológicos
aplicados à primeira forma, a partir de um casaco sobretudo (Figura 1) confeccionado na
década de 1950. O casaco é referenciado pela designer como um presente que representa
o afeto materno materializado.
Figura 1 – Casaco Mlle. Linda

Fonte: A autora (2020)

Importa pontuar que as materialidades, espaço-temporalidade e narrativas
foram analisadas a partir deste artefato de forma relacional.

3 MATERIALIDADES QUE ACIONAM E DENUNCIAM
É preciso considerar que os elementos simbólicos potenciais da materialidade
das coisas provêm da exploração de sua natureza específica, sendo fabricados, vindos
de um lugar e tempo particulares (MILLER, 1994). Segundo Miller (1994), os artefatos
são objetos manufaturados que revelam ou escondem as tecnologias utilizadas em suas
constituições.
A materialidade é compreendida aqui como um atributo, não apenas das
coisas, mas também das relações, mostrando-se fundamental na compreensão de como
e porque objetos promovem memórias (JONES, 2007).
Mediada por muito mais que matéria-prima, instrumentos e técnicas,
a materialidade oculta revela acordos e tensões que significam
as coisas, relacionando-as a práticas sociais, estilos de vida e as
inserindo em políticas de valor (MENDES, 2012, p. 22).
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Com isso, a fim de registrar alguns dos aspectos físicos acessados a partir do
casaco, foram fotografados detalhes da peça, atentando, para além de suas cores, formas,
materiais e partes, às marcas e puminetos que estão impregnados ao artefato (Figura 2).
Falta-lhe um botão, há manchas pelo forro e a estola costurada à gola confessa já ter sido
avulsa à peça. Circunscritas nas tramas dos tecidos estão histórias, lembranças e pessoas
(STALLYBRASS, 2013) que apontam para o artefato como memória materializada, ou
objeto-como-memória.
Figura 2 – Detalhes_Casaco Mlle Linda

Fonte: A autora (2020)

A partir dessa análise foi construída uma ficha técnica (Figura 3) com base,
em parte, nas fichas de sistematização de trajes produzida por Schneid e Michelon (2020)
e na ficha de descrição de artefato de Ellwanger e Niemeyer (2019). A elas ainda foram
somados elementos e adaptações a fim de suprir as necessidades apontadas pelo problema
em questão.
O preenchimento de cada campo se deu em conjunto com a designer, com o
propósito de acessar suas formas de olhar e entender o artefato, bem como suas experiências
junto da materialidade dele. Assim sendo, a ficha foi separada nas seguintes categorias:
a) Referência: Relacionada aos aspectos referenciais da peça, em que a
designer deu nome ao artefato, apresentou a data de confecção e descreveu o casaco a
partir de suas percepções.
b) Fisicalidade: Contempla as propriedades materiais da indumentária,
apresentando o tipo de roupa, cores, formatos do decote, da gola, mangas e punhos, além
do comprimento, dimensões, partes, materiais, formas de acabamento, tipos de fio, pontos
e técnicas utilizadas na confecção da roupa.
c) Biografia: Apresenta aspectos biográficos do casaco, a fim de identificar
vínculos estabelecidos entre os sujeitos e o artefato durante os estágios de suas trajetórias.
A primeira categoria foi construída a fim de compreender as percepções da
designer em relação ao artefato e a segunda se deu com o intuito de categorizar os saberes,
costumes e tecnologias contidos na peça. Já a terceira aponta para as histórias e percursos
do casaco, encontrando sua justificativa de sua adição, nos apontamentos de Appadurai
(2008), em que esse afirma ser um engano considerar o mundo das coisas inerte, mudo e
passivo. Para o autor importa analisar os objetos a partir de seus percursos e vida social.
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Para isto temos de seguir as coisas em si mesmas, pois seus
significados estão inscritos em suas formas, seus usos, suas trajetórias.
Somente pela análise destas trajetórias podemos interpretar as
transações e os cálculos humanos que dão vida às coisas. Assim,
embora de um ponto de vista teórico atores humanos codifiquem as
coisas por meio de significações, de um ponto de vista metodológico
são as coisas em movimento que elucidam seu contexto humano e
social (APPADURAI, 2008, p. 17).
Figura 3 – Ficha técnica_Casaco Mlle Linda

Fonte: A autora (2020)
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Neste momento o casaco foi descrito nos mais minuciosos detalhes, a fim
de analisar, além das experiências e lembranças materializadas, formas de confeccionar
roupas da época em que a peça foi criada (1950). A partir da fisicalidade da peça torna-se
possível a aproximação com tecnologias, saberes e costumes inseridos em outros tempos
e contextos sociais.

4 ESPAÇO-TEMPORALIDADES E AS ROUPAS
Segundo Kaori O’Connor (2005), atentar aos anúncios combinados a outras
fontes, como por exemplo as tridimensionais, nos permite acessar as motivações e formas
com que as coisas surgem em nossa sociedade, considerando suas transposições, bem
como as relações atualizadas nas práticas de consumo.
Posto isso, em uma tentativa de acessar valores estéticos e culturais da época em que o casaco foi confeccionado, busca-se aqui compreender de que maneira o vestuário foi atualizado à medida em que foi apropriado por outros sujeitos, em outros tempos
e meios sociais. Intenciona-se, ao abordar os contextos espaço-temporais em que o artefato existiu e persistiu, situar estilos de vida incorporados à materialidade da roupa. São
acessadas origens, transformações e permanências de técnicas, maneiras de uso e valores atribuídos às indumentárias, atentando às disposições, formas e composições dos materiais utilizados na peça junto de imagens contidas em revistas voltadas ao público femi6
nino, em específico nas publicações presentes na revista Jornal das Moças .
Fundamentado no problema e objetivo anteriormente mencionados, foi estabelecido o uso dessa revista – como fonte documental - mediante levantamento realizado
na hemeroteca digital brasileira visto que permite o acesso a prescrições comportamentais
e de moda ditadas no período em que a peça aqui contemplada foi confeccionada. Ao explorar as publicações em conjunto com a materialidade do artefato analisado, compreende-se o papel da cultura material, em especial das roupas, na constituição e manutenção
da idealização de corpos e sujeitos, bem como em suas atualizações e reconstruções no
decorrer do tempo.
Pela imprecisão do ano exato de confecção do casaco na fala da designer, os
critérios iniciais adotados na pesquisa de inclusão e qualificação das edições analisadas
foram as publicações ocorridas entre o período de 1950 a 1959. O termo de busca definido a fim de encontrar peças similares à aqui contemplada foi a palavra “casaco”.
Seguido dessa etapa, foram aplicados critérios de avaliação aos anúncios e
reportagens acessados, considerando os parâmetros estabelecidos em relação à semelhança visual do artefato representado nas revistas com o do estudo em questão. Posto
isso, foi desenvolvida uma ficha de sistematização das publicações relevantes à pesquisa,
em que foram contemplados aspectos visuais e narrativos contidos nas páginas.
6 Jornal das Moças foi uma revista semanal ilustrada, publicada no início do século XX, mais especificamente em 1914, e
perdurou até o ano de 1961, com tiragens produzidas no Rio de Janeiro e distribuição por todas as capitais do país. Esse
periódico era dividido em diversas temáticas direcionadas às mulheres do lar, contendo em suas publicações conselhos sobre
moda, culinária, comportamentos, dicas de beleza, entre outros.
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Com foco no objetivo deste levantamento, essa ficha contemplou os seguintes
campos: a) Edição da revista; b) Ano de publicação; c) Tipos de representação das roupas
(ex.: fotografias, ilustrações); d) Tipos de reportagem ou anúncio apresentados; e) Informações contidas nas páginas; f) Observações do autor referente ao conteúdo contemplado.
(Figuras 4 e 5).
Figura 4 – Ficha de sistematização das publicações, ex,1

Fonte: A autora (2020)
Figura 5 – Ficha de sistematização das publicações, ex. 2

Fonte: A autora (2020)

Tais categorias foram elencadas a fim de promover, dentre as publicações
acessadas, a identificação de vinculações narrativas e comportamentais associadas a essa
categoria de artefato. A partir dos anúncios e reportagens, tornou-se possível acessar, em
parte, costumes e práticas que envolviam as roupas (e eram envoltas por elas), compreendendo, então, suas atualizações e permanências ao decorrer do tempo.

5 CONCLUSÃO
Importa olhar para as coisas que nos rodeiam uma vez que essas, em sua
invisibilidade ou, como caracteriza Miller (2005), em sua humildade, determinam relações
sociais. Segundo Miller (2013), o vestuário possui o papel de intermediar a percepção que
os sujeitos têm de si e do mundo exterior, posto que “as roupas não são superficiais, elas
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são o que faz de nós o que pensamos ser” (MILLER, 2013, p. 22 e 23).
Ao considerar as indumentárias como documento, torna-se possível os
conhecimentos sobre os materiais, os tipos de costura, os acabamentos, as formas de ser,
fazer e estar no mundo. Sendo assim, o objetivo do presente texto consistiu na apresentação
e descrição de procedimentos metodológicos que compreendem a fisicalidade das roupas
como testemunha de saberes e práticas sociais.
A partir do recorte metodológico aqui contemplado, é possível apontar para
a importância da análise de indumentárias como documentos. Com base nas fichas
apresentadas, tornam-se viáveis os mapeamentos, levantamentos e registros de alguns
aspectos socioculturais, políticos e econômicos de contextos específicos, materializados
nas roupas.
Atentar às publicações das revistas combinadas à fisicalidade da peça,
possibilita o acesso a saberes que incluem formas de uso e prescrições sobre corpos,
em outros tempos e espaços. Importa compreender, ainda, essas materialidades como
constituintes de realidades que, assim como as próprias roupas, são também atualizadas
e transformadas.
Foram apresentadas, aqui, partes de um universo de possibilidades a serem
desbravadas nos campos de estudos em moda, história, antropologia, memória, entre
7
outros, a partir da materialidade das coisas, em especial das roupas.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é discutir as exposições de moda em espaços de arte na cidade
do Rio de Janeiro como um fenômeno cultural, inserido no contexto singular das políticas
culturais no Brasil entre 1980 e 2010. No cenário internacional, esse período corresponde
a uma efervescência desses eventos em renomados museus e galerias, despertando a
atenção da imprensa e crítica especializada em torno da polêmica relação entre empresas
de luxo e instituições artísticas. O estudo dos casos no Brasil delimita a necessidade de
considerar a realidade econômica e política brasileira que atravessa o campo da cultura.
Apontando, assim, para reconfigurações particulares nos diálogos entre arte e moda.
Palavras-chaves: Moda; Arte; Instituição.
Abstract
The purpose of this article is to discuss fashion exhibitions in art spaces in the city of Rio
de Janeiro as a cultural phenomenon, inserted in the unique context of cultural policies in
Brazil between 1980 and 2010. In the international scenario, this period corresponds to an
effervescence of these events in renowned museums and galleries, arousing the attention
of the press and specialized critics around the controversial relationship between luxury
companies and artistic institutions. The study of the cases in Brazil delimits the need to
consider brazilian economic and political reality that crosses the field of culture. Thus,
pointing to particular reconfigurations in the dialogues between art and fashion.
Keywords: Fashion; Art; Institution.
Resumen
El propósito de este artículo es discutir las exhibiciones de moda en espacios de arte en
la ciudad de Río de Janero como un fenómeno cultural, inserto en el contexto único de las
políticas culturales en Brasil entre 1980 y 2010. En la escena internacional, este período
corresponde a una efervescencia de estos eventos en reconocidos museos y galerías,
llamando la atención de la prensa y crítica especializada en torno a la controvertida relación
entre empresas de lujo y instituciones artísticas. El estudio de casos en Brasil delimita la
necesidad de considerar la realidad económica y política brasileña que plaga el campo de
la cultura. Así, apunta a reconfiguraciones particulares en los diálogos entre arte y moda.
Palabras clave: Moda. Arte. Instituición.
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1 INTRODUÇÃO
A discussão presente neste artigo é resultante da dissertação de mestrado
intitulada “Exposições de moda em espaços cariocas de arte: Mulheres Reais e Viagens
Extraordinárias em perspectiva” (2020), que tratou dos eventos expositivos de moda em
instituições artísticas da cidade do Rio de Janeiro a partir do estudo dos casos “Mulheres
reais: modas e modos no Rio de D. João VI”, exibida na Casa França-Brasil em 2008, e
“Yves Saint Laurent: viagens extraordinárias”, no Centro Cultural Banco do Brasil em 2009.
As exposições de moda passaram a ser recorrentes em espaços expressivos
no circuito internacional de artes na segunda metade do século XX. Nesse período também
se multiplicaram estudos dedicados às relações entre os campos da arte e da moda a nível
institucional, grande parte pautada em exemplos ocorridos em museus e galerias na Europa
e Estados Unidos.
Os casos no Brasil estão inseridos em realidades econômicas, políticas e
sociais distintas que atravessam o campo da cultura. Sob o recorte dos eventos realizados
na cidade do Rio de Janeiro, o fenômeno abre questionamentos acerca da particularidade
do contexto e práticas que os distinguem dos internacionais. Sendo assim, o debate segue
a hipótese de que esses casos brasileiros e cariocas são específicos e apontam para
reconfigurações singulares no diálogo entre moda e arte.
As trocas entre a arte e outros campos são objetos de análise de alguns autores
de estudos sociais da cultura, e podem ser entendidas como relações de poder, nas quais
está em jogo a aquisição de certo capital cultural, ou “um ganho tanto de distinção quanto de
legitimidade, que consiste no fato de se sentir justificado para existir (tal como existe) e de
ser como deve (ser)” (BOURDIEU, 2017, p. 214). Nesse ponto há de se considerar o papel
2
das instituições artísticas, já bem examinado por artistas e teóricos da crítica institucional .
Segundo estes, os espaços expositivos se destacam dentre as instâncias legitimadoras
por preservar um sistema fechado de valores e por concentrar ideias predominantes sobre
arte (O’DOHERTY, 2002). Formando, assim, um recinto secular para os objetos e práticas
que nele adentram.
É partindo dessa perspectiva que a socióloga Roberta Shapiro elabora
o conceito de artificação, um processo social complexo de transfiguração de pessoas,
práticas e coisas, capaz de deslocar hierarquias, mudar formas de organização e reconstruir
mundos sociais novos (SHAPIRO, 2007). Ideias similares são propostas pelo antropólogo
Néstor Garcia Canclini, que soma à discussão ao partir das culturas na América Latina. O
autor define por hibridações os “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas
discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas,
objetos e práticas” (CANCLINI, 2015, p. 19). É sob essa ótica que as exposições de moda
em espaços de arte são aqui encaradas, considerando a complexidade dessas relações e
seus possíveis desdobramentos, resultantes das interseções entre os campos.
2 Na segunda metade do século XX, em meio à consolidação de um novo formato de espaço expositivo, protagonizado pelo Museu de
Arte Moderna (MoMA) nos Estados Unidos, uma geração de artistas, críticos e teóricos se dedicou à definição e experimentação das
instituições e do sistema de arte. Alguns nomes como Hans Haacke, Andrea Fraser e Daniel Buren produziram textos e trabalhos artísticos
nos quais as instâncias legitimadoras, inclusive o espaço expositivo, eram postas em questão.
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Desse modo, o objetivo do artigo é discutir as exposições de moda em espaços
de arte na cidade do Rio de Janeiro como um fenômeno cultural, inserido no contexto
de investimentos em políticas culturais no Brasil entre anos de 1980 e 2010. Cabe aqui
compreender esses eventos em relação ao cenário internacional, o período cultural e
político no qual as exposições de moda no Brasil e no Rio de Janeiro se multiplicaram, e as
particularidades do fenômeno em solo brasileiro e carioca. A fim de cumprir tais objetivos,
a pesquisa incluiu estudo da bibliografia e discursos sobre a temática, levantamento e
análise de exposições de moda no Rio de Janeiro, bem como dos espaços expositivos e
seus papeis no circuito carioca de arte e cultura.
Tendo em vista os objetivos, o texto se divide em três sessões para o
desenvolvimento da questão. A primeira é dedicada ao contexto de formação e proliferação
das exposições de moda no estrangeiro e no cenário nacional, de modo a ressaltar aspectos
da realidade brasileira que fazem de seus eventos um fenômeno particular e específico.
Na segunda, o debate é voltado para o quadro político brasileiro entre fins do século XX
e início dos anos 2000, período em que as exposições de moda são realizadas com mais
frequência em instituições artísticas cariocas. A terceira e última sessão é voltada para o
estudo das exposições de moda no Rio de Janeiro e seus desdobramentos sob o recorte de
análise dos eventos “Mulheres reais: modas e modos no Rio de D. João VI” (Casa FrançaBrasil, 2008) e “Yves Saint Laurent: viagens extraordinárias” (Centro Cultural Banco do
Brasil, 2009) como precedentes de mudanças nas relações entre os campos da moda e
da arte.

2 CONTEXTOS DAS EXPOSIÇÕES DE MODA NO CENÁRIO INTERNACIONAL
E BRASILEIRO
A relação entre arte e moda é um fenômeno multifacetado e um assunto
passível de diversas abordagens. As exposições de moda em espaços institucionais de
arte são apenas um recorte das possibilidades de diálogo entre esses diferentes campos,
cujas fronteiras se tornam cada vez “menos distintas, mais permeáveis, e seus domínios
menos hierarquizados” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 90).
As distinções entre a moda e a arte se expressam menos nos objetos do que nos
sistemas, pois estes delimitam suas diferentes modalidades de apresentação e recepção, de
uso, circulação e de respostas monetárias. Apesar das diferenças, as exposições de moda
em espaços institucionais de arte se multiplicaram nos últimos anos do século XX a ponto
de se tornar tradição de museus como o Metropolitan Museum of Art. Ao adentrar museus
e galerias de arte, o valor de mercado massivo atribuído à moda é alinhado a um novo
sistema de valor, mais associado a objetos raros e colecionáveis (GECZY; KARAMINAS,
2012).
Trata-se de um fenômeno que possui um contexto histórico já teorizado por
pesquisadores do assunto. Os casos no Brasil diferem dos exemplos ocorridos nos Estados
Unidos e na Europa, que geralmente são os mais citados e analisados. No entanto, os
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períodos de efervescência e alguns aspectos das concepções dos eventos brasileiros não
estão ao todo dissociados do contexto internacional.
O fenômeno em si é mais antigo que os estudos sobre o tema, uma vez que
objetos de vestuário são “colecionados e exibidos por muito tempo, e por uma variedade de
indivíduos e instituições, inclusive por museus de arte, design, história e etnografia” (STEELE,
2008, p. 8). Nos Estados Unidos e na Inglaterra, renomadas instituições museológicas
possuem objetos de vestuário em seus acervos desde o século XIX. Alguns exemplos são
o Museum of Fine Arts em Boston, que desde 1877 inclui indumentária em sua coleção, e
o Victoria & Albert Museum em Londres, que coleciona peças de vestuário desde a época
de sua fundação, em 1852.
Segundo a historiadora Maude Bass-Krueger, os primeiros exemplos de
exposições de moda na França foram decorrências do processo de profissionalização de
colecionadores de vestuário no século XIX (BASS-KRUEGER, 2018). Esses profissionais
empreenderam uma série de ações em prol da valorização de suas práticas que culminaram
na fundação do Musée de la Mode et du Costume em 1977, no Palais Galliera, e do Musée
des Arts de la Mode em 1997, instalado na extensão do Museu do Louvre.
Nos Estados Unidos, uma das maiores coleções de vestuário foi institucionalizada
em 1940, com a criação do Costume Institute pelo Metropolitan Museum of Art (MET), um
amplo departamento composto por peças históricas e contemporâneas. Não por coincidência,
3
em 1944 o Museum of Modern Art (MoMA) promoveu a exposição “Are clothes modern?” ,
4
e no ano seguinte exibiu a “Costume Carnival” .
A historiadora Valerie Steele, diretora do museu do Fashion Institute of
Technology (FIT), aponta que até meados do século XX as exposições de moda e vestuário
tendiam à uma abordagem antiquária e cronológica. É com a atuação de Diana Vreeland
como diretora do Costume Institute, na década de 1970, que as exposições adquirem a
face do espetáculo da moda, da beleza e do luxo (STEELE, 2008).
Dentre as realizações de Diana Vreeland, a retrospectiva de Yves Saint
Laurent no Metropolitan Museum of Art (MET), em 1983, pode ser considerada um marco
(SVENDSEN, 2010). A mostra instaurou um novo paradigma para as exposições de moda
– o da celebração de estilistas e designers em renomados espaços de arte.
A partir de então, inúmeros eventos similares foram promovidos em museus e
galerias de arte nos Estados Unidos e Europa, ganhando assim notoriedade da imprensa e
5
da crítica especializada . Alguns exemplos como a retrospectiva de Armani no Guggenheim
Museum em 2000, a de Schiaparelli no Philadelphia Museum of Art em 2004 e a de Chanel
no Metropolitan Museum of Art (MET) em 2005. Muitas das exposições da virada do século
também apresentaram abordagens temáticas, e não necessariamente individuais, como
a “She walks in splendor: grand costumes 1550-1950” no Museum of Fine Arts em Boston
3 Exibida em 1944 no Museum of Modern Art, a mostra “Are clothes modern?” abordou o desenvolvimento histórico da
praticidade das roupas em paralelo ao desenvolvimento industrial (RUDOFSKY, 1944).
4 Exibida em 1945 no Museum of Modern Art, “Costume carnival” mostrou as influências do vestuário e da moda em produções
de artistas como Picasso, Léger, Schlemmer, Dalí e Merida (THE MUSEUM OF MODERN ART, 1945).
5 Um exemplo é a retrospectiva de Armani, exibida no Guggenheim Museum em 2000, que circulou por suas outras sedes
em Bilbao, Berlim, Londres, Roma e Las Vegas, e na época rendeu o maior sucesso de público da história da instituição. A
exposição foi alvo da crítica especializada de arte por conta das negociações entre o museu e a empresa de luxo, e pelo uso
do espaço de arte como meio de publicidade e marketing.
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em 1963, a “Art/Fashion” no Guggenheim Museum em 1997 e a “Adressing the century:
100 years of art & fashion” na Hayward Gallery (Londres).
No Brasil, um dos primeiros exemplos decorreu das concepções do galerista
Pietro Maria Bardi, que pensava o museu de arte no Brasil como instituição de caráter
universal e didático, justamente por se tratar de um país onde o campo artístico ainda não
era consolidado (BONADIO, 2014). Durante sua gestão, marcada por ações de valorização
das práticas do design, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) realizou
o desfile “Costumes antigos e modernos”, em 1951. O evento apresentou peças históricas
do acervo do Costume Institute, da Union Française des Arts du Costume, da coleção
mais atual de Christian Dior, e o Costume 2045 de Salvador Dali (BONADIO, 2014). Essa
ação estava atrelada à política do museu, mas também a um contexto brasileiro de esforço
industrialista e de crescente demanda por produtos de moda no país (SALLES, 2009).
6
Os desfiles-show da empresa francesa Rhodia , realizados nas Feiras Nacionais
da Indústria Têxtil (FENIT) entre 1960 e 1970, são também exemplos do diálogo entre moda
e arte no contexto de desenvolvimento da indústria nacional. A coleção Rhodia, composta
por criações feitas para os desfiles, foi doada ao Masp em 1971 e incorporada como acervo
de indumentária, sendo exibida anos depois na exposição “Arte na moda: coleção Masp
Rhodia”, em 2016.
Coincidindo com um período de efervescência dos casos no cenário internacional,
as exposições de moda em espaços de arte se multiplicaram no Brasil nas décadas de
1980 e 1990. Porém, tal movimento antecedeu o processo de consolidação dos cursos
superiores de moda no país, o que indica certo lapso entre a proliferação desses eventos
e as condições de formação e especialização de profissionais da área.
Um aspecto fundamental do fenômeno no Brasil é a realidade dos acervos de
indumentária. Em “Indumentária nos museus brasileiros: a invisibilidade das coleções” (2016),
a historiadora Rita Morais de Andrade aponta que dispersões e falhas na documentação de
objetos vestimentares são obstáculos para a localização dos acervos de indumentária no
Brasil. São problemas que dificultam o desenvolvimento de pesquisas na área e a realização
de exposições dedicadas ao vestuário. Outro aspecto é a necessidade de aperfeiçoamento
dos saberes especializados nos materiais, nas técnicas e na contextualização dos objetos
de vestuário – fatores fundamentais para a elaboração de uma exposição (NOROGRANDO,
2015).
Um novo cenário para as exposições de moda no Brasil se desenhava na
primeira década dos anos 2000. A partir de investimentos em políticas culturais, as coleções
de indumentária se tornavam mais visíveis com os projetos de integração de museus, e a
moda ocupava um lugar de destaque antes não experimentado.

6 Para os desfiles-show da Rhodia, as coleções eram produzidas por artistas plásticos, estilistas, confecções, indústrias
químicas e têxteis, e eram apresentadas em “um espetáculo que unia moda, artes visuais, teatro, dança, música, tudo o que
ajudasse na compreensão desta nova experiência vestimentar” (SANT’ANNA, 2010, p. 16)

CABRAL, Exposições, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 331 - 347

336

EXPOSIÇÕES DE MODA EM ESPAÇOS DE ARTE: PARTICULARIDADES DO
CONTEXTO BRASILEIRO E CARIOCA

REAMD

3 MODA E ARTE NO BRASIL DOS ANOS 2000: DESDOBRAMENTOS DE UM
NOVO CENÁRIO POLÍTICO E CULTURAL
Entre 1985 e a primeira década do século XXI, o Brasil passou por um processo
de amadurecimento de suas instituições culturais, e os campos da arte e da moda se
beneficiaram do lugar central que a cultura ocupou nas gestões políticas mais recentes.
As políticas culturais estão associadas à esfera institucional. Ou melhor,
pensar sobre políticas culturais é pensar a partir de uma determinada instituição, e esta
é sempre diretamente ligada ao Estado (POLÍTICAS culturais [...], 2016). Desde os anos
1930, o Brasil vinha ensaiando modos de praticar políticas culturais de forma sistemática e
abrangente. No entanto, esse histórico é marcado por realizações pontuais, descontinuidades
e contradições que fizeram do desenvolvimento da área da cultura um processo pouco
autônomo, atravessado pelo autoritarismo (RUBIM, 2007). O resultado de ações que
buscaram consolidar a ampla ideia de patrimônio e cultura no plano político é a fundação
do Ministério da Cultura, em 1985. Em seguida, com a Constituição brasileira de 1988, o
incentivo e desenvolvimento da área da cultura se tornaram responsabilidades do Estado.
Na década de 1990, a dinâmica das políticas públicas de cultura foi ditada
pela relação entre o Estado e a iniciativa privada, adotada como principal instrumento para
o desenvolvimento do mercado de bens culturais no país (BELEM; DONADONE, 2013).
7
Essa dinâmica foi questionada na gestão de Gilberto Gil como Ministro da Cultura , que
redimensionou o lugar da cultura na agenda política brasileira (CALABRE, 2009). As políticas
culturais passaram então a ser centrais, assim como a necessidade de reformulações nas
8
Leis Federais de Incentivo à Cultura . O papel do Estado como incentivador foi ampliado
com os processos de seleção de projetos que, sob a lógica dos editais de cultura, contaram
com uma participação social mais acessível e diversa.
Uma das carências de políticas públicas que buscou ser atendida nesse período
foi a preservação, o funcionamento e a dinâmica dos museus e centros culturais brasileiros.
Em 2003, o governo implementou a Política Nacional de Museus (PNM) com o objetivo de
organizar o campo da cultura, orientar e estimular projetos e ações museológicas de modo
integral. No ano seguinte, foi criado o Sistema Brasileiro de Museus (SBM), com a função
de articular as instituições museológicas sejam elas federais, estaduais, municipais ou
privadas. Em consequência, multiplicaram-se os cursos de graduação e pós-graduação em
Museologia e áreas afins, o que indica avanços no amadurecimento do campo (AMAZONAS,
2010).
Logo, os eventos e projetos culturais realizados nesse contexto foram elaborados
em meio a uma nova conjuntura política, que construiu no país um cenário favorável ao
7 Gilberto Gil foi nomeado Ministro da Cultura por Luiz Inácio Lula da Silva em 2003 e ocupou o cargo até o ano de 2008.
Juca Ferreira foi indicado por Gil para assumir a posição de Secretário-Executivo do Ministério da Cultura em 2003 e, com a
exoneração do então Ministro da Cultura em 2008, exerceu o cargo até 2011.
8 A primeira Lei Federal de Incentivos Fiscais à Cultura do Brasil (Lei Sarney), aprovada em 1986 e vigente até 1990,
propunha conceder benefícios fiscais a toda ação de caráter cultural e artístico. Com a recriação do Ministério da Cultura em
1991, que havia sido reduzido a Secretaria durante a gestão de Fernando Collor de Mello, a lógica das Leis de Incentivo à
Cultura foi mantida e passou a ser regida sob a Lei Rouanet (Lei nº 8.313 do dia 23 de dezembro de 1991). Sua função prática
é ratificar projetos culturais para que estes possam buscar o patrocínio e financiamento de empresas ou pessoas físicas
(BELEM; DONADONE, 2013).
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desenvolvimento da área, à dinâmica interativa entre instituições de arte e cultura, ao
envolvimento de profissionais especializados e qualificados, à participação social e à busca
pela valorização da heterogeneidade cultural.
É nesse contexto político que a moda alcança um status inédito no Brasil.
Desde os anos 1990, o setor têxtil e de confecção tentava consolidar a ideia de produção
de uma moda brasileira a nível nacional e mundial. Tal objetivo encontra certa viabilidade
nos anos 2000, com o crescente interesse político por uma economia da cultura, ao passo
em que a moda buscava o reconhecimento cultural (MICHETTI, 2014). Esse processo
também se associava ao amadurecimento do mercado brasileiro de moda e da ascensão
de representantes da produção nacional com projeção no estrangeiro.
Durante esse período, a efervescência da moda no Rio de Janeiro se integrava
a um projeto de revitalização da cidade e de reinvenção da potência econômica carioca.
O Rio, que sempre teve um papel importante na moda do Brasil, se inseria nos discursos
da moda brasileira para enfatizar para a moda carioca. Assim, a criação do Fashion Rio
como um dos eventos centrais do calendário da moda nacional foi também uma tentativa
de reestabelecimento da imagem do Rio de Janeiro como referência para o Brasil (SIRENA,
2008).
É nesse cenário, portanto, que foi realizada uma série de exposições na cidade
em celebração a uma cultura de moda carioca e a representantes da produção local e
brasileira. A inserção desses eventos em espaços de arte e cultura é um retrato do novo
estatuto das políticas culturais no Brasil, no qual a moda reconfigurava seu papel no plano
cultural, social e político.

4 EXPOSIÇÕES CARIOCAS E SUAS RECONFIGURAÇÕES NO DIÁLOGO ENTRE
ARTE E MODA: “MULHERES REAIS” E “VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS” EM
PERSPECTIVA
As exposições de moda em espaços de arte na cidade do Rio de Janeiro se
caracterizam por se multiplicarem em paralelo à efervescência desses eventos no cenário
internacional, pela diversidade das instituições, e por mudanças nas abordagens a partir
da apropriação de linguagens artísticas contemporâneas.
Considerando que um dos pontos de partida é o espaço de arte entendido
como um ambiente distinto, é necessário frisar a realidade das instituições culturais cariocas.
Estas são marcadas pela instabilidade decorrente da ausência do poder público e da
descontinuidade de políticas afirmativas, resultando na difusão de espaços com perfis
menos formais. Formando, assim, um escopo diversificado de instituições relevantes para
o circuito de artes e cultura na cidade.
Como visto anteriormente, o campo cultural carioca experimentou um período
de investimentos na passagem do século XX para o XXI. Durante a pesquisa, foi possível
observar que é nesse recorte temporal que as exposições de moda se proliferam em espaços
de arte no Rio de Janeiro. Para o levantamento dessas exibições, foram considerados
CABRAL, Exposições, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 331 - 347

338

EXPOSIÇÕES DE MODA EM ESPAÇOS DE ARTE: PARTICULARIDADES DO
CONTEXTO BRASILEIRO E CARIOCA

REAMD

eventos inteiramente dedicados à temática da moda, que exibiram objetos de vestuário, e
que foram realizados em espaços importantes para o campo das artes na cidade.
Sendo assim, a pesquisa resultou no levantamento das seguintes exposições:
“Haute Couture” no Paço Imperial em 1987, “O corpo na moda” na Fundação Casa de Rui
Barbosa em 1994, “O museu vai à praia: moda e cultura” no Centro Cultural Banco do Brasil
em 1995, “Zuzu Angel: a força do anjo” no Museu Nacional de Belas-Artes em 1996, “Zuzu
Angel: eu sou a moda brasileira” no Museu Histórico Nacional em 2006, “Mulheres reais:
modas e modos no Rio de D. João VI” na Casa França-Brasil em 2008, “Yves Saint Laurent:
viagens extraordinárias” no Centro Cultural Banco do Brasil em 2009, “Rio São Francisco,
9
um rio brasileiro” na Galeria do Palácio Gustavo Capanema em 2011, “Ocupação Zuzu”
no Paço Imperial em 2014, “Yes! Nós temos biquíni” no Centro Cultural Banco do Brasil em
2017, e “Moda e movimento” na Casa França-Brasil em 2018.
Uma característica desses eventos é a aglomeração na zona central da cidade,
onde museus e espaços culturais estão concentrados. Outro aspecto é a diversidade das
instituições, refletindo a heterogeneidade do campo das artes no qual o fenômeno está
inserido. As abordagens desses eventos também são questões indispensáveis, nas quais
a predominância do enfoque à celebração de estilistas e designers ou a assuntos temáticos
está relacionada a mudanças de paradigma nas exposições que, nesse período, passam
a fazer uso de uma linguagem própria para tratar da moda e do vestuário.
Dois exemplos que se destacam por representarem esses dois tipos de
abordagem são “Mulheres reais: modas e modos no Rio de D. João VI” (Casa FrançaBrasil, 2008) e “Yves Saint Laurent: viagens extraordinárias” (Centro Cultural Banco do
10
Brasil, 2009) . Ambas as exposições foram ações características do período de renovação
das políticas culturais brasileiras. A primeira fez parte do calendário comemorativo do
11
12
Bicentenário da Família Real no Brasil e a segunda integrou o do Ano da França no Brasil .
Os dois eventos representam diferentes narrativas e modos de inserção do vestuário e da
moda na ampla ideia de arte e cultura, e foram ações que precederam reconfigurações nos
experimentos entre arte e moda.

9 A mostra exibiu criações de Ronaldo Fraga para a coleção intitulada “Velho Chico”, apresentada na São Paulo Fashion
Week em 2008.
10 As análises desses eventos expositivos partiram da reunião e consulta a diversas fontes (fotografias, textos, vídeos, catálogos, folders,
entrevistas e depoimentos) que possibilitaram o entendimento de suas narrativas, discursos, disposições físicas e recepções.
11 As comemorações do Bicentenário da Família Real no Brasil foram realizadas em todo o país no ano de 2008, cabendo aos municípios a
organização de um calendário e a busca por financiamento. Na cidade do Rio de Janeiro, uma comissão foi instituída por decreto municipal
para selecionar projetos e assim compor uma agenda oficial (VELASCO, 2007).
12 O Ano da França no Brasil, comemorado em 2009, ocorreu como retribuição ao sucesso do Ano do Brasil na França, realizado em 2005.
O acordo foi firmado entre o Ministério da Cultura e das Relações Exteriores do Brasil e o Ministério das Relações Exteriores da França.
O calendário oficial foi composto por dois comissariados, um brasileiro e outro francês, que buscaram apresentar para todo o Brasil uma
França diferente e moderna, para além das tradições (CARDOSO, 2009).
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4.1 “MULHERES REAIS”: INTERPRETAÇÕES POÉTICAS DE UM PASSADO
HISTÓRICO
Sob a curadoria da figurinista Emilia Duncan e da historiadora Claudia Fares,
“Mulheres reais: modas e modos no Rio de D. João VI” tratou das mudanças nos gostos
e costumes no Rio de Janeiro com a instalação da corte portuguesa no século XIX,
construindo relações com a moda brasileira contemporânea. Resultante de um amplo projeto
de pesquisa e de elaboração de trajes exclusivos, a exposição também exibiu objetos
dos acervos do Museu Costa Pinto (Salvador), Museu de Lisboa (Portugal), Museu de
Artes Decorativas (Espanha), Museu do Móvel (Áustria), e apresentou criações de marcas
brasileiras contemporâneas como André Lima, Fause Haten, Gloria Coelho, Isabela Capeto,
Lino Villaventura, Neon, Marcelo Sommer, Ronaldo Fraga, Rosa Chá, entre outros.
A estrutura narrativa do evento foi organizada por módulos e segmentos que
costuraram relações espaço-temporais da moda e do vestuário, em diálogo com a história
do Rio de Janeiro e dos entornos da Casa França-Brasil. Partindo dos costumes, gostos
e personalidades de três gerações de rainhas da família real portuguesa residentes no
Brasil – D. Maria I, Carlota Joaquina e D. Leopoldina -, a exposição buscou enfatizar em
sua narrativa o papel indispensável das mulheres em ascensão social, das reclusas ao
ambiente doméstico, das livres e escravizadas para compreender suas diferentes realidades
em meio à pluralidade cultural do Rio de Janeiro oitocentista.
A exposição representou um questionamento ao próprio campo dos estudos e
acervos de indumentária ao experimentar os limites de um discurso histórico que centraliza
as classes mais abastadas. Nesse sentido, a licença e interpretação poética foi empregada
como recurso para a reconstrução dos modos e modas retratadas, e pode ser compreendida
como premissa central para a análise pelos seguintes aspectos do evento: a criação de
trajes exclusivos por meio da pesquisa e estudo do vestuário, a participação ativa de
profissionais da área do figurino que contribuiu para a parte criativa da exposição; o trabalho
de direção de arte e cenografia que compôs ambientes nos quais o público pôde ter uma
experiência estética e sensorial; e a abordagem da moda e do vestuário como pontos de
partida para novas interpretações de um passado histórico. O recurso de interpretação
poética foi potencialmente expresso no segmento “Ópera da corte”, um dos estágios iniciais
da exposição. Neste, foram exibidos os vestidos-ícones, ou vestidos-arquetípicos, que
consistiam em criações conceituais resultantes do estudo das biografias, origens, costumes
e personalidades das três rainhas retratadas. É possível perceber, na figura abaixo, o
trabalho criativo investido nessa parte da exposição.
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Figura 1 – Vestidos-ícones referente à D. Maria I, Carlota Joaquina e D. Leopoldina exibidos no segmento “Ópera da
corte”

Fonte: DUNCAN; FARES (2009)

Em ocasião da visita guiada feita para a série em vídeos “Roda da Moda”, Emilia
Duncan esclarece que tais produções podem ser entendidas como figurinos operísticos,
de criação livre, feitos para simbolizar cada uma dessas mulheres (RODA da moda –
“Exposição Mulheres Reais” 4/8, 2008). Essa concepção poética e criativa característica de
“Mulheres reais” confere certo valor artístico à exibição, e a insere no perfil heterogêneo de
eventos de arte e cultura promovidos na Casa França-Brasil.No que tange a relação entre
o evento e a instituição, o espaço em si da Casa França-Brasil não somente contribuiu para
a valorização dos objetos e conteúdos exibidos como também complementou a narrativa
da exposição. Por consistir em uma construção arquitetônica referencial da história do Rio
13
de Janeiro , dialogou com a temática explorada no evento e com o exterior do ambiente
expositivo, encurtando distâncias entre presente e passado histórico. Portanto, é possível
perceber o espaço institucional também como fator que é atravessado por aquilo que
exibe ou promove, e que de certo modo depende dessas atualizações que enfatizam sua
importância cultural.

4.2 “VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS”: A PERSONIFICAÇÃO DO ARTISTA GÊNIO
A exposição “Yves Saint Laurent: viagens extraordinárias” apresentou criações
do estilista inspiradas em culturas diversas como atributos de sua genialidade artística. O
evento foi uma realização do Banco do Brasil e Citröen e um dos principais destaques da
13 A construção do edifício da Casa França-Brasil foi encomendada por D. João VI em 1819 e designada ao arquiteto Grandjean de
Montigny. Em 1820, foi inaugurada como a primeira Praça do Comércio do Rio de Janeiro e, quatro anos depois, transformada em
Alfândega por D. Pedro I, cuja função exerceu até 1944. O monumento arquitetônico foi reconhecido e tombado como patrimônio histórico
e artístico em 1938 e inaugurado como centro cultural em 1990 (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2019).
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agenda comemorativa oficial do Ano da França no Brasil. Com a curadoria assinada pela
Fundação Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, foi a segunda montagem da exposição de
mesmo título (“Yves Saint Laurent: voyages extraordinaires”), realizada entre 2006 e 2007
em Paris, no espaço da Fundação.
A abordagem do evento buscou mostrar um lado diferente e particular da
personalidade criativa de Yves Saint Laurent para além de suas contribuições mais
conhecidas no meio da moda. Nesse sentido, sua experiência como figurinista foi posta em
evidência como prática complementar à de estilista, tendo em vista os diversos elementos
culturais traduzidos por Saint Laurent em criações para a moda ocidental. A exposição
foi dividida em núcleos – Rússia, Índia, China, Espanha, Marrocos e África – referentes
às regiões nas quais o estilista se inspirou para as criações, relativas às coleções de alta
costura apresentadas entre 1967 e 2000. Sua conexão com essas culturas foi abordada pelo
viés do imaginário e do intelecto, visto que nem todas foram pessoalmente apresentadas
a Saint Laurent. Logo, tal aspecto ficcional pode ser destacado como um dos recursos
empregados na abordagem, expresso também na figura e persona do estilista. Sua erudição
e preferências foram ressaltadas como fatores que dialogavam com a qualidade artística
de sua produção, caracterizada pelo requinte das técnicas e opulência dos materiais. Nos
registros fotográficos abaixo, é possível notar que o trabalho curatorial de seleção das peças
exibidas buscou destacar o caráter luxuoso e exclusivo dessas criações de Saint Laurent.
Figura 2 – Trajes referentes aos núcleos África e China

Fonte: LACERDA (2009)
No texto de apresentação da exposição, de autoria do romancista e acadêmico
francês Érik Orsenna, é enfatizada a singularidade das criações de Saint Laurent, afastandoas das funções utilitárias das roupas comuns (CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL,
2009). Essa busca pela distinção no meio da moda e do vestuário foi também afirmada na
repercussão midiática da mostra. Dentre as publicações levantadas durante a pesquisa,
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muitos textos se referiram ao estilista como “o artista da moda” e ao evento como uma
exposição de obras-primas (O ARTISTA da moda, Jornal do Brasil, 2009, p. 42). Trata-se
de um recurso que coincide com o que Pierre Bourdieu definiu por distanciamento estético,
ou o afastamento de um objeto de suas possíveis funções para se distinguir no meio da
alta cultura (BOURDIEU, 2017).
Tendo em vista o discurso e suas relações com os objetos e temática
apresentados na exposição, a personificação do artista gênio é aqui identificada como
chave de leitura dessa breve análise do evento. Tal reivindicação não estava dissociada ao
contexto de recente morte do estilista, que acompanhava certa vontade de legitimação de
sua obra. A posição de artista representaria, portanto, o mais alto grau de reconhecimento
da produção e figura de Yves Saint Laurent. Por outro lado, esse discurso também se
inseria no contexto das comemorações do Ano da França no Brasil, que buscou valorizar
as contribuições francesas na cultura e nas artes em geral. A inserção da obra de Saint
Laurent em um espaço institucional como o Centro Cultural Banco do Brasil, conhecido por
exibir renomadas obras e artistas do circuito internacional de arte, foi um meio de afirmação
de status tanto do criador quanto de sua produção. O evento trouxe grande visibilidade à
instituição na mídia e acesso a um público mais amplo, em relação ao de exposições de
arte. Reafirmando, assim, o perfil heterogêneo da instituição, condizente com a ascensão
dos centros culturais.
Considerando as diferenças entre as duas exposições aqui citadas, uma
buscou trabalhar as narrativas da moda e do vestuário, ressaltando a importância de seus
objetos para uma ampla compreensão histórica, e a outra destacou a figura do criador e
sua obra, reivindicando o status de artista.
Apesar das distinções, seus objetivos de centralizar o objeto de vestuário, a
moda e o criador foram redimensionados ao adentrar espaços legitimados de arte e cultura.
O fato de essas exposições terem sido exibidas em espaços de arte que
realizaram eventos similares posteriores é crucial para entendê-las como partes dos diálogos
entre arte e moda e para compreender que as instituições são também permeadas pelos
conteúdos que reproduzem.
Dez anos após a exibição de “Mulheres reais”, a Casa França-Brasil realizou
o evento “Moda e movimento” (2018), que uniu desfile de moda, performance, dança e
teatro contemporâneo para apresentar criações de Ronaldo Fraga, Guto Carvalhoneto e
de OEstúdio (UCHÔA, 2018). E em 2017, durante a exibição de “Yes! Nós temos biquíni”
no Centro Cultural Banco do Brasil, o projeto “Bikini FashionMob” convidou o público a
participar de uma performance coletiva dirigida pelo designer de moda Dudu Bertholini, nos
arredores do espaço cultural. A ação foi baseada em um discurso de celebração ao corpo,
à liberdade e à aceitação pessoal (CCBB Rio promove um flash mob com Dudu Bertholini,
2017).
Esses eventos mais recentes são exemplos da inserção da moda em espaços
de arte como meios de experimentação artística e de criação de conteúdos híbridos, a
partir da apropriação de diferentes linguagens. São exemplos que excedem a categoria
de exposição de moda, pois em suas concepções e concretudes são eventos de moda e
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também de arte. Representando, assim, um outro tipo de abordagem, na qual a mediação
entre os campos está no próprio conteúdo e nas formas de apresentação.
Em relação às mudanças nos modos de troca entre arte e moda, é interessante
considerar justamente aquilo que decorre da incipiência e formação tardia desses campos
no Brasil. De um lado a fragilidade das instituições, e, de outro, um caminho aberto para
diálogos, onde “não se produz uma distinção clara, como nas sociedades europeias, entre
a cultura artística e o mercado massivo, nem suas contradições adotam uma forma tão
antagônica” (ORTIZ, 1988, p. 23).
A continuidade desse processo depende, em parte, do investimento na área
da cultura, pois é resultante do reconhecimento e valorização das atuações profissionais,
intelectuais e criativas.
5 CONCLUSÃO
Considerando as questões aqui desdobradas a partir do estudo das exposições
de moda em espaços cariocas de arte, é possível concluir que o fenômeno está engendrado
nas complexas relações, trocas e diálogos que se estabelecem no campo da cultura.
Na cidade do Rio de Janeiro, o fenômeno se apresenta de modo específico,
uma vez que as instituições artísticas e culturais cariocas são atravessadas por questões
de ordem econômica e política que comprometem sua estabilidade. São problemáticas que
afetam diretamente a preservação de acervos e até mesmo a possibilidade de formação de
coleções públicas, fatores indispensáveis para a prática das exposições de moda, de arte,
e de qualquer outra natureza. Os casos no Rio são apenas um dos retratos da realidade
brasileira, que é marcada por um histórico de negligência da área da cultura por parte do
poder público.
A partir da leitura das exposições “Mulheres reais: modas e modos no Rio de D.
João VI” (Casa França-Brasil, 2008) e “Yves Saint Laurent: viagens extraordinárias” (Centro
Cultural Banco do Brasil, 2009), foi possível constatar que as exposições de moda em
espaços de arte são um fenômeno em andamento e atestam os impactos dos investimentos
na área da cultura no desenvolvimento dos diálogos e experimentações criativas. Seus
desdobramentos são singulares e caracterizam o fenômeno inserido no contexto brasileiro,
indicando a contiguidade entre os campos da cultura e das artes e questões de ordem
territorial e geopolítica.
Dentre os apontamentos que se desdobram com o estudo do fenômeno, se
destacam as reconfigurações nos diálogos entre dois diferentes campos como a arte e a
moda. São manifestações que indiciam as exposições de moda em espaços de arte como
partes de uma dinâmica viva e contínua, em estado permanente de mudança. Dinâmica esta
que, embora dotada de certa autonomia, se beneficia diretamente de investimentos mais
incisivos na área da cultura, encontrando assim um terreno fértil para produções artísticas
14
diversas, criativas e heterogêneas.
14 Revisão gramatical feita por Stephanie Rodrigues, graduada em Jornalismo pela FACHA (Faculdades Integradas Hélio
Alonso) e editora na TV Globo. E-mail: lopestephanie@outlook.com.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo identificar aplicações algorítmicas na área do design de moda,
pois, atualmente, reconhece-se os algoritmos associados a procedimentos automatizados
inerentes à tecnologia digital. Buscamos, também, compreender o seu papel na composição
do trabalho criativo envolvido no design de moda, além de contribuir na busca de soluções
criativas na concepção de produtos. Esta pesquisa, quanto à sua natureza é aplicada
e quanto aos seus objetivos é exploratória. Os procedimentos técnicos utilizados foram
a pesquisa bibliográfica sobre a história dos algoritmos e as suas aplicações, além de
experimentos de criação manual de texturas têxteis desenvolvidos com base em algoritmos.
Conclui-se que a utilização de algoritmos na geração de texturas têxteis é uma ferramenta de
criação que auxilia o processo do designer de moda, ampliando a capacidade de autoralidade
e concedendo o caráter das artes manuais na concepção de produtos de moda.
Palavras-chaves: Algoritmos; Design de Moda; Têxteis.
Abstract
This article aims to identify algorithmic applications in the area of fashion design, since
currently, the algorithms associated with automated procedures inherent to digital technology
are recognized. We also seek to understand its role in the composition of the creative work
involved in fashion design, in addition to contributing to the search for creative solutions in
product design. This research, in terms of its nature is applied, and as for its objectives, it is
exploratory. The technical procedures used were the bibliographic research on the history
of the algorithms and their applications, in addition to experiments on manual creation of
textile textures developed based on algorithms. It is concluded that the use of algorithms
in the generation of textile textures is a creation tool that assists the process of the fashion
designer, expanding the capacity of authorship and granting the character of manual arts
in the design of fashion products.
Keywords: Algorithms; Fashion design; Textiles.
Resumen
Este artículo tiene como objetivo identificar aplicaciones algorítmicas en el campo del diseño
de moda, ya que actualmente se reconocen los algoritmos asociados a los procedimientos
automatizados inherentes a la tecnología digital. También buscamos comprender su rol en la
composición del trabajo creativo involucrado en el diseño de moda, además de contribuir a
la búsqueda de soluciones creativas en el diseño de producto. Esta investigación, en cuanto
a su naturaleza, es aplicada y en cuanto a sus objetivos es exploratoria. Los procedimientos
técnicos utilizados fueron la investigación bibliográfica sobre la historia de los algoritmos y sus
aplicaciones, así como experimentos de creación manual de texturas textiles desarrollados
en base a algoritmos. Se concluye que el uso de algoritmos en la generación de texturas
textiles es una herramienta de creación que ayuda al proceso del diseñador de moda,
ampliando la capacidad de autoría y otorgando el carácter de artes manuales en el diseño
de productos de moda.
Palabras llave: Algoritmos; Diseño de moda; Textiles.
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1 INTRODUÇÃO
Apesar do termo algoritmo estar muito em voga na atualidade, em função de
sua linguagem computacional e de sua inserção em plataformas digitais, os algoritmos
existem muito antes da popularização de software (SILVEIRA, 2019). O mesmo autor informa
que o termo algoritmo pode ter se destacado na área da computação, mas a sua origem
matemática decorre do século IX, em Bagdá, originária de um tratado do matemático
persa Abu Já’far Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, que viveu entre os anos 780 e 850.
O tratado abordava sobre algarismos hindus-árabes e a palavra que fora traduzida para o
latim algoritmi pode também ter influência grega de arithmós, que significa número. Já para
Jurno e Dalben (2018, p. 19), há indícios históricos de que os algoritmos datam antes do
matemático citado, como os registros de um algoritmo sumério gravado em uma tábua de
barro, com 4 mil anos.
A definição de algoritmos consiste em sequências ou métodos para a
solução de um determinado problema. Segundo Silveira (2019), um algoritmo depende de
instruções exatas, regras encadeadas através da lógica e de informações iniciais. Dessa
forma, algoritmos tratam os dados iniciais conforme procedimentos definidos e geram
resultados expressos em outros dados. Gillespie (2018, p.97) explica que algoritmos “são
procedimentos codificados, que com base em cálculos específicos transformam dados
em resultados desejados” e tais procedimentos dão nome tanto ao problema, quanto às
etapas necessárias pelos quais os dados precisam passar, para chegar na sua resolução.
Em outras palavras, algoritmo pode ser definido como “um conjunto de instruções finitas e
encadeadas numa linguagem formal”, cujas informações devem ser suficientemente precisas
(DOMINGOS, 2017 apud SILVEIRA, 2019, p. 18), descartando informações subjetivas ou
redundantes.
Silveira (2019) acredita que a importância científica do conceito de algoritmo
já é reconhecida há bastante tempo, na medida em que sempre consistiram em métodos
construtivos a fim de solucionar problemas matemáticos. Seja uma fórmula matemática
ou já na linguagem da programação computacional. Para Jurno e Dalben (2018, p.20), os
algoritmos foram criados para automatizar e sistematizar os mais diferentes problemas,
funcionando com as mais diversas combinações de variáveis e de dados.
Na atualidade, os algoritmos estão presentes nas relações cotidianas mais do
que talvez se possa imaginar: nas redes sociais da internet, nos mecanismos de busca, em
aparelhos, robôs, aplicativos diversos, semáforos, calculadoras, entre outros. Percebe-se
que é mais comum relacionar algoritmos a acessos à internet, referindo-se à interferência
no comportamento de usuários, ou em termos de algoritmo de aprendizado de máquina. É
também por meio de algoritmos que empresas podem direcionar conteúdos considerados
relevantes para o público, assim como anunciantes podem direcionar seus anúncios de
forma mais assertiva a um possível público-alvo. Essas informações comportamentais que
as empresas captam, são cedidas pelos próprios usuários, que aceitam as políticas de
navegação em plataformas digitais, e assim, abastecem as empresas com informações
relevantes para a conversão de conteúdo, embora, muitas vezes não percebam que eles
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próprios disponibilizam essas informações.
Partindo deste contexto, o objetivo geral deste artigo busca identificar de que
maneira os algoritmos podem ser aplicados na indústria e no design de moda e apresentar
experimentos realizados em tecidos.
Esta pesquisa, quanto à sua natureza, pode ser caracterizada como aplicada
e, quanto aos seus objetivos, é exploratória, pois proporciona mais informações sobre
o assunto estudado. Os procedimentos utilizados são a pesquisa bibliográfica sobre a
história dos algoritmos e as suas aplicações na indústria do design de moda, além de ser
experimental, pois “manipula diretamente as variáveis relacionadas ao objeto de estudo”
(PRODANOV; FREITAS, 2009, p.71) ou seja, o artigo apresenta um experimento manual
de criação de algoritmos para geração de texturas têxteis, cujo propósito é investigar de
que forma experimentos têxteis com base em algoritmos são artifícios para a concepção
de um produto de moda mais criativo e autoral.
Neste experimento, não será utilizado nenhum software de programação, masa
exploração dos algoritmos se dará de forma orgânica, através da manipulação têxtil.Optouse por não trabalhar no meio digital, como uma forma de também resgatar o conceito inicial
de algoritmo, como uma sequência de passos para a resolução de um problema.
Este artigo foi estruturado da seguinte forma: em um primeiro momento
apresentamos um breve histórico relacionando o conceito algoritmo com a moda desde o
século XIX. Após este histórico, apresentamos como se dão as aplicações algorítmicas no
processo produtivo do design de moda. Por fim, descrevemos como foram realizados os
experimentos dos algoritmos nas texturas têxteis.

2 ALGORITMOS: DO TEAR À MÁQUINA ANALÍTICA
A relação entre o conceito de algoritmo e a sua utilização na moda vem
acontecendo desde o século XIX, devido ao invento de um tear programável pelo mecânico
francês Joseph-Marie Jacquard, logo nos primeiros anos da década de 1800. Segundo
Costa (2008, p.13), a necessidade da produção de tecidos em massa, justifica a relevância
que um tear programável teve na sociedade da época, como foi o caso da máquina criada
por Jacquard.
Isaacson (2014) afirma que as contribuições de Charles Babbage e de Ada
Lovelace, considerados, respectivamente, os inventores do computador e do algoritmo
(enquanto linguagem de programação), foram inspiradas pelo legado deixado por Joseph
Jacquard com seu tear mecânico programável.
Segundo Costa (2008), até o fim do século XVIII, os teares existentes
funcionavam apenas por acionamento manual, de forma que o tecido era feito fio-a-fio,
cor-a-cor e desenho-a-desenho, em um trabalho meticuloso e repetitivo, sendo que era
necessário o trabalho de três pessoas para operar um tear: o leitor do desenho, o puxador
de laços e o tecelão. Já Pezzolo (2013, p.151) comenta que era necessário cinco pessoas
por tear, até mesmo meninos atuavam na função de levantar os fios do urdume, para
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permitir a passagem da lançadeira com o fio da trama.
Para se ter uma ideia, para a fabricação de um tecido comum , era necessário
cerca de um minuto para realizar a passagem de no máximo duas linhas transversais e,
considerando uma equipe treinada, em trabalho constante, a fabricação de um centímetro
de tecido levava em torno de trinta minutos, tempo que poderia ser maior, considerandose a complexidade do desenho ou as habilidades dos trabalhadores. De forma geral, o
trabalho na tecelagem era repetitivo e cansativo, envolvendo homens, mulheres e crianças
nesta atividade (COSTA, 2008).
4

Segundo Pezzolo (2013, p.151), esse tipo de trabalho minucioso e demorado,
foi eliminado com a invenção da máquina Jacquard, pelo francês Joseph-Marie Jacquard
(1752- 1834). Filho de tecelão, Jacquard cresceu em Lyon, região considerada um centro
de tecelagem. É nesse contexto que surge o tear programável.
Segundo Costa (2008), o objetivo do invento de Jacquard foi liberar os operários
de trabalhos cansativos, o que foi possível no início do século XIX, com a mecanização do
tear através da leitura de cartões perfurados para a fabricação de tecidos.
O princípio de funcionamento do tear programável de Jacquard era constituído
pela construção de diversos dispositivos, como agulhas e ganchos que faziam a leitura dos
cartões perfurados, — inicialmente em placas metálicas — em códigos binários de “sim”
e “não” para a elevação dos ganchos e a passagem da linha (COSTA, 2008, p.36). Desse
modo, o levantamento dos fios criam os motivos decorativos do tecido. (PEZZOLO, 2013,
p. 152).
A elevação dos fios selecionados pelos furos dos cartões, vem a substituir
os trabalhadores que exerciam a função de puxadores de laços. Dessa forma Jacquard
“estava criando uma forma de memorizar dados a serem posteriormente recuperados e
utilizados repetidamente” (COSTA, 2008, p.36).
O novo invento, além de aumentar a produção, necessitava de apenas
um operador. Outra vantagem era a reutilização dos cartões perfurados, pois, uma vez
preparados, poderiam ser copiados e, assim, vários teares ao mesmo tempo poderiam
desenvolver o trabalho. Surgiu, ainda, posteriormente, a sequência de cartões perfurados,
isto é, cartões ligados uns aos outros e o primeiro ao último, de forma a permitir que uma
única preparação de cartões, com desenho definido, gerava tecidos com o mesmo desenho,
mas que se repetiam em uma distância pré-definida. Nesse sentido, originou-se também
uma nova profissão intelectual: o trabalho minucioso do preparador de cartões (COSTA,
2008).
Jacquard, quando criou o seu invento, tinha um único objetivo: viabilizar o
tear programável. Porém, a sua criação foi força motriz para que outras grandes invenções
surgissem na história da ciência. Charles Babbage, por exemplo, foi um matemático que
se interessava por máquinas que pudessem desempenhar tarefas humanas. Ele foi o
criador da Máquina Diferencial, uma máquina de calcular, que mecanizava um processo
4 Os tecidos comuns são aqueles feitos com algodão ou linho geral. https://www.testextextile.com/pt/Qual-%C3%A9diferen%C3%A7a-tecido-t%C3%AAxtil/
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matemático, e da Máquina Analítica, concebida em 1834 (COSTA, 2008).
A Máquina Analítica consistia em um computador de propósito geral que
podia desempenhar uma variedade de operações com base em instruções de programação
que lhe fossem fornecidas. Originalmente a máquina fora criada com tambores de metal
cravejados de pontas que controlavam como os eixos girariam para, em seguida, ser
inspirado pelo princípio de funcionamento dos cartões perfurados do tear de Jacquard.
Babbage acreditava que usar cartões perfurados no lugar dos tambores de aço significava
que um número ilimitado de instruções poderia ser fornecido e uma sequência de tarefas
poderia ser modificada, o que tornaria mais fácil a criação de uma máquina de propósito
geral, versátil e programável (ISAACSON, 2014).
A nova máquina de Babbage despertou o interesse de Ada Byron, a condessa
de Lovelace. Filha do poeta Lord Byron, Ada herdou do pai algumas características, como o
espírito romântico, o qual sua mãe tentava equilibrar fazendo com que a filha tivesse aulas
de matemática. A mãe de Ada, Ann Isabella Milbanke, era matemática conhecida como a
Princesa dos Paralelogramos (TOOLE, 1998; PlANT, 1999; GÜRER, 2002). Transitando
pelas duas áreas, Ada Lovelace frequentava os saraus de Babbage, com quem viria
a trabalhar na Máquina Analítica. Ada visualizou algo que nem mesmo Babbage havia
pensado: a máquina tinha potencial para processar não só números, mas quaisquer notações
simbólicas, musicais ou artísticas (ISAACSON, 2014).
Visando obter apoio para conceber a Máquina Analítica, Babbage aceitou um
convite para discursar no Congresso de Cientistas Italianos, em Turim, cujas anotações eram
feitas por Luigi Menabrea. Este publicou uma descrição detalhada da máquina em 1842 e
Ada traduziu o artigo de Menabrea para um periódico de artigos científicos, convidada por
Babbage que, além de solicitar a tradução, também pediu que Ada acrescentasse notas
ao artigo. Os escritos foram intitulados de “notas da tradutora” e estas ultrapassaram mais
do que o dobro do número de palavras do artigo original, tornando-as mais famosas que o
próprio artigo e concedendo à Ada uma relevante importância na história da computação
(ISAACSON, 2014).
Segundo Santos et al (2017, p.1) Ada Lovelace foi uma personagem importante
para a evolução computacional, pois “com os poucos recursos do século XIX ela conseguiu
realizar cálculos matemáticos impressionantes e mostrar sua percepção avançada para
aquela época”.
Para Isaacson (2014) a contribuição de Ada Lovelace se deu porque ela
explorou quatro conceitos que reverberaram um século mais tarde, quando, finalmente,
o computador foi inventado. O primeiro era a concepção da máquina de Babbage como
uma máquina de propósito geral, que pudesse, não apenas desempenhar uma tarefa
específica, mas ser programada e reprogramada para realizar uma gama ilimitada de
tarefas, e comparou-a com o tear de Jacquard dizendo que a máquina analítica tece padrões
algébricos da mesma forma que o tear de Jacquard tece flores e folhas O segundo conceito
refere-se à percepção de que a máquina poderia armazenar, processar e agir sobre qualquer
coisa que pudesse ser expressa por símbolos: palavras, lógicas, músicas. Já a terceira
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contribuição foi a descrição em detalhes do passo-a-passo do funcionamento da máquina,
ou aquilo que hoje chamamos de algoritmo. E a quarta contribuição foi a criação de uma
tabela e de um diagrama que mostravam exatamente como o algoritmo poderia ser adaptado
à máquina: uma lista numerada de instruções com registros de destinação, operações e
comentários (ISAACSON, 2014).
Em artigo sobre as mulheres pioneiras na informática, Schwartz (2006) retoma
Gürer (2002) quando esta menciona que os conceitos e estruturas elaborados por Lovelace
por meio do uso de exemplos com os números de Bernoulli apresenta similaridades com
as estruturas utilizadas na programação atualmente, com o que se considerou, mais tarde,
que este tenha sido o primeiro programa de computador escrito, mesmo que a construção
do primeiro hardware ainda levasse cem anos para ser construído.
Lovelace é considerada a criadora do algoritmo e pioneira enquanto
“programadora de computador”, porém Isaacson (2014) comenta que é difícil sustentar essa
ideia quando Babbage já tinha inventado, ao menos em teoria, mais de vinte explicações
de processos que a máquina poderia eventualmente desempenhar. Por outro lado, o autor
comenta que não havia nada publicado e nenhuma explicação clara da sequência de
operações, sendo assim, os “números de Bernoulli”, com sua programação detalhada, foi
a primeira publicação da área — programação de computador —, cujas iniciais ao fim do
artigo eram de Ada (ISAACSON, 2014).
Mesmo existindo questionamentos em relação à autoria do algoritmo como
linguagem de programação, é fato que tanto Babbage quanto Ada Lovelace, assim como
Joseph-Marie Jacquard, deixaram um legado de inovações, que reverberaram em gerações
futuras (ISAACSON, 2014).
Atualmente, também se utiliza a lógica algorítmica nas indústrias, como forma
de otimizar processos de produção ou para auxiliar processos criativos nas mais distintas
áreas.

3 APLICAÇÕES ALGORÍTMICAS NO DESIGN DE MODA
A relação dos algoritmos com a moda vem auxiliar a indústria deste setor
nas mais diferentes áreas de atuação. A aplicação de soluções algorítmicas para otimizar
processos produtivos, gerando mais qualidade e agilidade no desenvolvimento de produtos,
são expressões dessa relação da linguagem computacional com a moda. Dessa forma, é
possível que defeitos em tecidos sejam detectados de forma mais assertiva e ágil do que
o olho humano, ou ainda, projetar melhores encaixes de modelagem no momento do corte
5
de peças do vestuário, em enfestos de tecidos, em especial os de maior complexidade de
encaixe, como tecidos listrados.
Para exemplificar essa situação, Alves (2016, p. 29) comenta que na indústria
5 Enfesto é a operação pelo qual o tecido é estendido em camadas, completamente planas e alinhadas, a fim de serem
cortadas em pilhas. http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2014/12/72,53947/enfesto-como-escolher-o-melhor-tipo-deenfesto-para-o-seu-segmento.html. Acesso em 14/09/2021.
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de confecção há a necessidade de correspondência de posição de determinados moldes
(considerando os tecidos utilizados) quando estes são encaixados para a etapa de corte.
Estes tecidos são aqueles em que existe um tipo de padrão, como as listras mencionadas,
xadrezes ou outros tipos de desenhos, que necessitam continuidade mesmo após a etapa
de costura, impactando na estética da roupa quando pronta.
Dessa forma, a aplicação dos algoritmos na indústria, visa a resolução de
problemas específicos, mas para além disso, os algoritmos também estão presentes nos
processos criativos. Exemplo são os diversos aplicativos e/ou softwares para estilistas,
6
como os aplicativos de pesquisa de tendências ou para construção de desenhos de moda,
de forma digital. Há ainda, as aplicações algorítmicas na etapa do desenvolvimento criativo
de produto de moda, foco do presente artigo.
Nesse sentido, chega-se às práticas criativas no design ocasionadas pela
popularização da programação computacional. Mineiro e Magalhães (2019) argumentam
que o sistema chamado CAD (Computer aided design, ou design auxiliado por computador)
propiciou um aumento da eficiência no desenvolvimento de produtos, reduzindo erros de
fabricação e ampliando as possibilidades de desenvolvimento colaborativo.
Porém, muitas vezes os sistemas CAD são inseridos nos processos de
desenvolvimento quando grande parte das decisões de um projeto já foram tomadas.
Visando a exploração das possibilidades de projetos, os autores comentam que além
dos sistemas CAD convencionais, há novos modos de uso quem têm sido chamados de
computação criativa, como o design paramétrico e generativo, práticas de projeto que são
assistidas por algoritmos (AAD, Algorithm aided design).,
Desta forma, há proposições recentes de um deslocamento de práticas de
design CAD para práticas de design AAD, ou seja, novas possibilidades de expressão, onde
o “computador deixa de ser uma ferramenta para ser um meio” (REAS e MCWILLIANS,
2010 apud MINEIRO e MAGALHÃES, 2019, p.8).
Assim, os algoritmos são eles mesmos objetos do projeto de design, conforme
Mineiro e Magalhães (2019):
Há diferenças notáveis entre práticas de design auxiliado por
computador (CAD) e design auxiliado por algoritmos (AAD). Enquanto
as práticas de projeto em sistemas CAD são normalmente voltadas
para o projeto de objetos, edificações e outras configurações formais
estáticas, as práticas de design auxiliados por algoritmos (AAD)
inserem o algoritmo como objeto de projeto, cuja criação é a criação
de um processo (MINEIRO e MAGALHÃES, 2019, p.9).

Assim, as práticas de design paramétrico e generativo são alternativas de
liberdade formal de produção, uma vez que são capazes de apoiar o desenvolvimento de
geometrias complexas e formas avançadas (MINEIRO e MAGALHÃES, 2019). Segundo
Laranjeira et. al (2018, p.6), “a associação do design com esse campo tecnológico afeta
6 Alguns exemplos de aplicativos da área da moda: Pantone Studio (tendências de cores), Pinterest (moda e outras áreas),
Vogue Runway (desfiles e publicações de moda), Lookbook (moda das ruas), Prêt-à-Template (desenho de moda e ilustração).
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significativamente as metodologias de projeto por meio de estratégias que fazem uso de
algoritmos programados”. Desse modo, os autores acreditam que o processo de design
resulta em duas áreas interconectadas de pesquisa e desenvolvimento: o design paramétrico
e o design generativo, como mencionado anteriormente.
O design paramétrico, termo utilizado tanto na área da arquitetura quanto
na área do design propriamente dito, é o ramo que se utiliza de parâmetros e suas interrelações para a definição de formas geométricas. Assim, o design do objeto dá lugar ao
design do processo na geração do objeto, considerando parâmetros que têm efeito sobre
o resultado do projeto, tais como, quantidades de materiais que podem ser utilizados ou
ainda, variáveis para verificação de esforços de uma estrutura, por exemplo (PENALVA,
2017). Resumidamente, o design paramétrico baseia-se no processo.
Já o design generativo, segundo Laranjeira et al (2018) está inserido dentro do
design paramétrico, combinando processos naturais com códigos programados, de forma
a estimular a singularidade. Ainda segundo os autores, essa área do design se fundamenta
na representação de sistemas evolutivos, baseando-se nos processos da natureza, gerando
a compreensão de complexidade. Os sistemas evolutivos baseiam-se no processo de
seleção natural e reprodução, e utiliza o computador para estabelecer uma metodologia
não-convencional de se trabalhar o design (LARANJEIRA et al. 2018).
Os autores explicam:
O processo de criação de um sistema generativo ocorre pela
entrada de parâmetros e variáveis que serão processados por uma
sequência de funções, ocasionando na saída de soluções de design
que apresentem elementos gráficos. Nesse contexto, o design
generativo se estrutura a partir da múltipla entrada de dados simples
que resultam em objetos visuais complexos e, parcial ou totalmente,
imprevisíveis. [...] o processo todo depende das especificações do
algoritmo e seus parâmetros, que irão proporcionar modelagem e
programação geométrica, resultando em uma grande variedade de
soluções para o designer (LARANJEIRA et.al, 2018, p.8).

Ainda para Laranjeira et al (2018, p.11 e 13), o design generativo pode ser
implementado por meio de softwares, como por exemplo, o Processing — software de
programação gratuito e open-source (código aberto). Segundo os autores, o trabalho
computacional é, basicamente, matemático, enquanto a arte e a criação provenientes do
trabalho do designer permite diferentes formas de expressão. Porém, são os parâmetros
estipulados que serão definidos, tais como cores, tamanhos, volumes, materiais, entre
outros, e não o resultado em si, pois como visto, os resultados podem ser parcialmente
ou totalmente imprevisíveis, de forma que alterar um parâmetro modifica o resultado,
gerando uma gama de possibilidades criativas. Em resumo, o designer constrói o conceito,
define o problema e estipula as variáveis para que o algoritmo execute uma série de
etapas e manifeste resultados visuais em formas geométricas e orgânicas, que podem ser
aplicadas no design de moda, mais comumente aplicadas na área do design de superfícies/
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estamparia.
Cabe ressaltar que o designer pode interagir ou não com o programa, e apesar
das críticas em relação ao designer não obter controle total dos resultados obtidos através
do design generativo, Laranjeira et al (2018. p.17) acreditam que a função deste se mantem
significativa, uma vez que cabe a este profissional a escolha de parâmetros e a análise
dos resultados gerados pela máquina, sendo capaz de, em meio a tantas possibilidades
de criação, selecionar as melhores soluções dentro da proposta e aplicação desejadas, e
que estejam alinhadas com o público-alvo do projeto de design.
Nesta mesma linha de pensamento, Mineiro e Magalhães (2019, p. 11),
acreditam que “para além das capacidades técnicas de conhecimentos matemáticos, a
competência criativa e responsável de projeto não é menos importante neste contexto
tecnológico”, o que nos faz pensar que a criação de moda com base em algoritmos, como
este estudo propõe, amplia as possibilidades do “fazer criativo” do designer de moda.
Em relação aos processos criativos, percebe-se que há alguns conflitos no
sistema industrial da moda, conforme Pires (2019). Para a autora, a cultura da cópia é
perpetuada por oferecer lucro certeiro, mas em contrapartida, muitos designers, frustrados
com a ausência de espaço para ampliar a criatividade, iniciam produções independentes,
experimentais e em pequena escala. A autora também acredita que uma alternativa
encontrada por alguns designers, diante desta problemática, é resgatar o trabalho manual/
artesanal, ao tornar as peças únicas, ao mesmo tempo que dificulta a reprodução em larga
escala.

4 OS ALGORITMOS E OS TÊXTEIS: ALGUNS EXPERIMENTOS
Considerando o conceito de algoritmo, foram realizados alguns experimentos
de geração de texturas em têxteis. A experimentação visou a estimulação de criatividade
para a concepção de produtos de moda.
O experimento, que fora realizado sem uso de softwares, como já mencionado,
funcionou da seguinte maneira: em uma folha de papel, foram criados padrões (algoritmos)
dentro de quadrantes de 2,5cm x 2,5cm. Optou-se pela utilização de tecidos de malha
para o experimento. A composição das mesmas foram: algodão (malha na cor vermelha),
algodão com elastano (malha na cor laranja e malha na cor rosa) e poliamida com elastano
(malha em tons de roxo). Esta última malha, conta ainda com um acabamento de efeito
peluciado ou de flanela em sua parte interna. Cherem (2004, p. 73) ressalta que na indústria,
há uma série de acabamentos ditos “enobrecimento final dos tecidos”, que conferem
características específicas ao têxtil. A flanelagem, por exemplo, é um dos mais conhecidos
acabamentos mecânicos, no qual as malhas passam por guarnições de escovas de arames
e estas levantam os pelos dos tecidos, resultando no efeito flanelado ou peluciado e as
características desse tipo de acabamento são o toque suave e melhor isolamento térmico.
Sobre os algoritmos, optou-se pela utilização de algumas letras do alfabeto e
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estas foram repassadas para os tecidos de malha, com a utilização de uma caneta específica
para risco em tecidos.
Já, no têxtil, os padrões algorítmicos foram costurados manualmente,
seguindo a sequência projetada. No momento da costura dos algoritmos é possível exercer
certo controle conforme a maneira de puxar a linha definindo, dessa forma, determinados
volumes ou profundidades que irão impactar na textura final da peça. Segundo Mineiro
e Magalhães (2019, p.9), as práticas de design auxiliadas por algoritmos favorecem as
variações, uma vez elaborado o algoritmo e a modificação de parâmetros, ponto que se pode
relacionar com a práticas manuais experimentadas neste estudo. Conforme os caminhos
escolhidos para a execução de pontos manuais de costura, a partir de um traçado definido
(algoritmo), os resultados de criação diferenciam-se uns dos outros.
Cabe ressaltar que, estabelecendo relação com o design generativo na criação
de formas, cujos resultados são parcialmente ou totalmente desconhecidos, o mesmo
aconteceu no experimento manual, pois não se tinha, previamente, uma percepção total do
resultado. As práticas de design auxiliadas por algoritmos, partem de “pensar um objeto”
para pensar sobre os processos e a capacidade de uma variada geração de alternativas e
modelos (MINEIRO e MAGALHÃES, 2016).
Nas figuras número 1, 2 e 3 observa-se a criação de textura a partir da letra
G, que posicionada de forma inclinada e em zigue-zague, quando costurada, seguindo a
sequência do padrão, e tendo a linha de costura puxada até o fim, originou a textura das
figuras 1, 2 e 3. Assim como o previsto pelo conceito de design generativo, foi implementado
um dado simples, no caso uma forma que representa a letra G, e esta gerou um objeto
visual complexo.
Figuras 1, 2 e 3: Textura têxtil 1

Fonte: Elaborado por Marianna Ribeiro Pires (2021)

Já o segundo experimento baseou-se na criação de um algoritmo representando
a letra M, e, seguindo a mesma lógica do experimento anterior, originou a textura das figuras
4,5 e 6.
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Figuras 4,5 e 6: Textura têxtil 2

Fonte: Elaborado por Marianna Ribeiro Pires (2021)

Por último, optou-se por um grafismo gerado a partir da letra M (figuras número
7,8 e 9), posicionada tanto para o lado voltado para cima, quanto para baixo, sem espaços,
isto é, ocupando todos os quadrantes e resultando em texturas mais próximas umas das
outras. Este experimento foi testado em malhas de composições de fibras diferentes (malha
roxa em poliamida e elastano e malha rosa em algodão e elastano), de forma que podem
ocorrer pequenas variações no resultado.
Figuras 7 e8: Textura têxtil 3

Fonte: Elaborado por Marianna Ribeiro Pires (2021)

Após a criação das texturas têxteis com base em algoritmos, considera-se
relevantes alguns apontamentos, que seguem.
Por se tratar da manipulação têxtil com o uso da técnica de costura manual, na
qual os fios são puxados e arrematados para gerar as texturas, os tecidos tendem a reduzir
de tamanho. No presente estudo, os experimentos foram realizados em amostras, mas
pretendido utilizar a técnica em uma peça de vestuário, deve-se efetuar o devido cálculo
do tecido. As texturas podem ser aplicadas tanto em peças inteiras, quanto em detalhes
de roupas ou acessórios de moda, ou até mesmo em itens de decoração/moda casa.
As texturas, embora geradas a partir de um padrão pré-definido dos
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algoritmos, podem apresentar resultados diferentes, pois mesmo que o padrão seja seguido
rigorosamente, podem ocorrer pequenas variações, inerentes à prática da técnica manual,
em detrimento ao que resulta de processos automatizados.
A escolha do material têxtil impacta no resultado do processo, uma vez que
tecidos diferentes se comportam, também, de formas diferentes. Por exemplo, a utilização
de tecidos planos ou tecidos de malhas, e considerando cada uma dessas categorias, os
tecidos podem ser rígidos ou maleáveis, em vista de sua própria tecelagem (quantidade de
fios tramados e espaçamentos utilizados na construção do tecido). Desse modo, um mesmo
padrão de algoritmos pode apresentar resultados diferentes, dependendo da gramatura do
tecido utilizado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, buscou-se contribuir com reflexões acerca da relação entre os
algoritmos e os têxteis enquanto artifícios para um design de moda mais criativo e autoral,
quando se percebe, então, a proximidade entre áreas que muitas vezes são compreendidas
como bastante distantes uma das outras.
Conforme visto neste trabalho, atualmente a utilização de algoritmos se aproxima
da ideia de programação computacional, mas, ao estudar a sua história, compreende-se
que suas origens estão relacionadas a melhorias para a prática do tear, com o surgimento
de cartões perfurados para o processo de construção de tecidos, e a posterior utilização
desta ideia, naquilo que viria a ser chamado de computador.
Observa-se que inovações presentes ao longo da história da humanidade
“costuram-se” em diferentes áreas de atuação, mas sem importar quais sejam estas áreas,
a criatividade sempre esteve presente, seja na resolução de problemas específicos, que
visam a melhoria de processos de fabricação ou performance de produtos, seja ao pensar
esteticamente um projeto de design, tal como o universo das artes da tecelagem, da
estamparia, do design de superfícies, enfim, da moda.
Nessa perspectiva, acredita-se que o presente estudo contribui com os
profissionais da área da moda, na busca de soluções criativas na concepção de produtos.
Embora se pense no algoritmo como uma sequência de passos a serem seguidos
objetivamente, como visto, o designer de moda tem a liberdade de criar as suas próprias
sequências e fazer a análise do material obtido, decidindo dentre as possibilidades criativas,
aquelas soluções que melhor se encaixam no conceito do projeto.
Dessa forma, acredita-se que a utilização de algoritmos na geração de texturas
têxteis é uma ferramenta de criação que auxilia o processo do designer de moda, pois
a experimentação de formas, amplia a capacidade de autoralidade e concede/resgata o
caráter das artes manuais aos processos de design, tornando o trabalho criativo mais fluido
e menos estagnado, em tempos em que há uma perpetuação de cópias que visam lucros
comerciais. Por fim, a utilização do conceito de algoritmos, seja na sua forma mais orgânica,
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ou auxiliado pelas tecnologias digitais, ampliam as capacidades criativas e proporcionam
maior originalidade na concepção de produtos de moda.
Por se tratar de um estudo experimental, esta pesquisa poderá ter continuidade
com a criação de novos algoritmos e a utilização de outros materiais têxteis, de forma que o
experimento possa, inclusive, ser testado em peças de vestuário e não apenas em amostras
de tecidos, como no presente estudo. Há ainda, a possibilidade de se pensar formas de
interdisciplinaridade entre as artes manuais e as tecnologias digitais, na concepção de
7
produtos de moda.
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RESUMO
A pesquisa de tendências que, mostra-se mais relevante na atualidade, diz respeito a observações e ponderações acerca da sociedade consumidora, principalmente, nos novos
núcleos e nichos de consumo. Diferentes autores afirmam que profissionais da pesquisa
prospectiva mapeiam diversas áreas de predomínio atualmente em cena e avaliam suas
principais implicações para o futuro. As pesquisas de tendências observam o comportamento das pessoas e o contexto em que ele acontece. Embora já estivessem ganhando
cada vez mais espaço e interesse das pessoas, a busca por conteúdos ligados ao lifekacking e ao biohacking se ampliou de forma significativa durante a pandemia de Covid-19.
Neste sentido a pesquisa busca analisar como este momento e contexto específico puderam impulsionar estas tendências de comportamento e refletir sobre possíveis impactos
sobre amoda.
Palavras-chaves: Tendências; Moda. Lifekacking e Biohacking.
Abstract
The research of trends, which is more relevant nowadays, concerns observations and
considerations about the consumer society, mainly in the new nuclei and niches of
consumption. Different authors claim that prospective research professionals map several
areas of predominance currently on the scene and evaluate their main implications for
the future. Trend research looks at people’s behavior and the context in which it happens.
Although people were already gaining more and more space and interest, the search for
content related to lifekacking and biohacking expanded significantly during the Covid-19
pandemic. In this sense, the research seeks to analyze how this specific moment and context
could boost these behavioral trends and reflect on possible impacts on fashion.
Keywords: Trends; Fashion; Lifekacking and Biohacking.
Résumé
La recherche de tendances, plus pertinente de nos jours, concerne des observations et
des réflexions sur la société de consommation, principalement dans les nouveaux noyaux
et niches de consommation. Différents auteurs affirment que les futurs professionnels de la
recherche cartographient plusieurs domaines de prédominance actuellement sur la scène
et évaluent leurs principales implications pour l’avenir. La recherche sur les tendances
examine le comportement des gens et le contexte dans lequel cela se produit. Bien que
les gens gagnaient déjà de plus en plus d’espace et d’intérêt, la recherche de contenu lié
au lifekacking et au biohacking s’est considérablement développée pendant la pandémie
Covid-19. En ce sens, la recherche cherche à analyser comment ce moment et ce contexte
spécifiques pourraient stimuler ces tendances comportementales et réfléchir aux impacts
possibles sur la mode.
Mots-clés: Tendances; Mode. Lifekacking et biohacking
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1 INTRODUÇÃO

A pesquisa de tendências que, mostra-se mais relevante na atualidade, diz
respeito a observações e ponderações acerca da sociedade consumidora, principalmente,
nos novos núcleos e nichos de consumo. Segundo Brasiliano (2014) Vivemos na atualidade em um ambiente cada vez mais complexo e competitivo, o chamado Mundo VICA - Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo). Neste contexto a imprescindibilidade da investigação
de tendências pelas empresas se torna cada vez mais difícil e para a detecção real das
necessidades e desejos doconsumidor.
A tendência surge a partir de algum tipo de mudança econômica, social outecnológica,eéincorporadaaospoucosnocomportamentodaspessoas.O dicionário Aurélio
(1999) define tendência como direção que algo tende a tomar, tender para inclinar-se para
ser atraído (a) por algo. O pesquisador de tendências e fundador do Observatório de Sinais, Dario Caldas (2004), afirma que o terno deriva do latim tendentia, particípio presente
e nome plural substantivado do verbo tendere.
Lipovetsky (2009) localiza o surgimento da tendência no final da idade média,
juntamente com o surgimento da Moda, com o aparecimento de uma nova visão de mundo e uma nova sensibilidade pautada nos valores humanistas. Assim como uma sociedade mais aberta a mudanças e que valoriza as transformações. Novas formas artísticas, um
movimento de laicização da cultura, o interesse pelo raro, pela arte, pelas viagens e inovações no domínio bancário e na forma de fazer negócios. Esse gosto pela renovação nutre
a moda até a atualidade e esta, por sua vez, “não pode nascer senão sustentada por uma
atitude mental inédita que valoriza o novo e dá mais valor à transformação que à continuidade ancestral (…) consagrando um sistema cujo princípio é tudo o que é novo agrada.”
(LIPOVETSKY, 2005, p.41).
Autores como Caldas (2004) e Solomon (2002) afirmam que profissionais da
pesquisa prospectiva mapeiam diversas áreas de predomínio atualmente em cena e avaliam suas principais implicações para o futuro. As pesquisas de tendências observam o
comportamento das pessoas e o contexto em que ele acontece.Embora já estivessem ganhando cada vez mais espaço e interesse das
pessoas, a busca por conteúdos ligados ao lifekacking e ao biohacking se
ampliaram de forma significativa durante a pandemia de Covid-19. Neste sentido o objetivo da pesquisa é analisar como este momento e contexto específico puderam impulsionar estas tendências de comportamento e refletir sobre possíveis impactos sobre a moda.
O problema da pesquisa é como as tendências de comportamento do uso do lifekacking
e biohacking foram impulsionadas e ganharam destaque durante da pandemia e qual seu
possível impacto na moda.
Iniciamos com uma pesquisa netnográfica para monitorar o aumento de número de busca por esse conteúdo (lifekacking e biohacking) na internet, e além da produção de conteúdo, identificamos uma série de matérias e tópicos dos sites de monitoramentos de tendências sobre a crescente busca por estes conteúdos na pandemia (assim como
nós tínhamos identificado empiricamente). Após o levantamento de dados, classificamos
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as informações, identificamos os tipos intervenções e produtos que se enquadravam em lifehaking e/ou biohaking, desde processos mais simples com customização ou mais tecnológicos como o uso da Internet das Coisas (IoT). Para conseguir assinalar alguns impactos
destas tendências de comportamento e consumo no mercado da moda.
E a possibilidade de refletir sobre estes impactos sobre a moda, se dá em diferentes vertentes, mas principalmente porque a pesquisa de tendências é uma ferramenta valiosa para esboçar novas estratégias. Ela é realizada visando identificar padrões de
consumo a partir da verificação e análise de dados relevantes sobre a sociedade e o mercado. E nos levou a pensar sobre sua conexão com outras tendências de mercado como
customização emmassa.
2 PESQUISA DE TENDÊNCIAS E AMODA
A palavra tendência não foi utilizada até o século XIX, quando adquiriu o sentido de aquilo que leva a agir de uma determinada maneira, ou ainda, uma predisposição,
propensão. Já no início do século XX, o termo tendência foi amplamente designado a expressar valores estatísticos por matemáticos e economistas. De acordo com Raymond
(2010) esses pesquisadores, utilizavam a palavra para fazer referência a mudanças ascendentes ou descendentes em gráficos que pudessem prognosticar alterações em longo prazo. Outras áreas, como a psicologia e marketing relacionam o termo ao desejo e ao
direcionamento à sua satisfação.
Os anos de 1960 marcam um ponto importante na “história das tendências”,
nesta década é que o termo passou a ser relacionado a aspectos mais culturais, qualitativos; como modificações em nível emocional, estrutural, psicológicos ou de modo de vida,
que levam as pessoas a agirem de um modo ao invés de outro. Uma tendência também
pode ser descrita como uma anomalia, uma excentricidade, incongruência ou digressão da
norma que vinha crescendo em notoriedade a um longo período de tempo à medida que
se somam cada vez mais pessoas, produtos e ideias à determinadamudança.
O conceito de tendências, tal qual o conhecemos hoje, foi sendo construído
ao longo do tempo, “ele responde a um tipo de sensibilidade específica, para a qual a modernidade abriu caminho, com seu culto ao novo, à mudança e ao futuro, e a pós-modernidade acabou por consagrar” (CALDAS, 2004, p. 43).
O autor alerta que a palavra ainda é muito utilizada em outros contextos, com
outros significados, tais como onda, moda, macrotendência, microtendência, entre outros
conceitos. Há várias classificações para as tendências. No que concerne ao seu ciclo de
vida, tendências de fundo são aquelas que influenciam o social por longos períodos de
tempo, enquanto tendências de ciclo curto identificam- se com os fenômenos passageiros
demoda.
Outros autores como Kotler & Keller (2006) e Solomon (2002) ampliam esse
conceito afirmando que as tendências de “pano de fundo” podem ser divididas em macrotendência ou microtendência, e as tendências de ciclo curto, fenômenos passageiros podem se dividir em onda (sinônimo de fad ou modismo) ou moda, distinção que será abordada a seguir.
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Podemos fazer uma distinção entre modismos, tendências e megatendências.
Um modismo é imprevisível, de curta duração e não tem significado social, econômico e
político. “Uma empresa pode faturar com modismos como o bichinho virtual Tamagoshi,
mas isso é mais uma questão de sorte e senso de oportunidade do que de outra coisa”.
(KOTLER & KELLER, 2006,p.76)
O termo modismo pode ser substituído por “onda” ou “fad” (termo em inglês
para designar um efeito de “pico de moda” repentino e de curta duração). De acordo com
Solomon (2002), o modismo não é utilitário e é frequentemente adotado de impulso. Nele,
as pessoas não passam por estágios de tomada de decisão racional antes de adotá-lo. Um
modismo se difunde rapidamente, ou seja, obtém rápida aceitação, porém dura pouco.
Já quando nos referimos a uma moda estará quase sempre ligada à tendência de comportamento, o que raramente acontece com uma onda. Destacamos que quando nos referimos a moda, aqui, não estamos nos se referindo a estilos e usos do vestiário
e sim a tema de grande interesse, podendo ocorrer em áreas diversas, como “a moda na
decoração...” ou “a moda hoje em dia é viajar para lugaresexóticos.”
Podemos dizer que o de sistema moda compreende todas as pessoas e organizações envolvidas na criação de significados simbólicos e sua transferência para os produtos culturais. Ainda que o no senso comum, as pessoas tendam a equiparar moda com
vestuário, é importante compreender que os processos de moda afetam todos os tipos de
fenômenos culturais, incluindo música, arte, arquitetura e até mesmo a ciência (isto é, certos tópicos de pesquisa e cientistas são “modernos” em algum ponto no tempo. “Mesmo
as práticas comerciais estão sujeitas ao processo da moda: evoluem e mudam dependendo das técnicas de administração que estão “em voga”, tais como a administração para a
qualidade total ou o controle de estoque just-in-time.” (SOLOMON, 2002,p.402)
Caldas (2004) complementa o conceito afirmando que o termo Moda pode ser
empregado “no sentido das mudanças cíclicas do vestir e da aparência” ou “fenômeno de
mudança nos padrões vigentes em qualquer esfera.” E cita o sociólogo Georg Simmel que
identificava na moda a condensação de um traço psicológico da modernidade, feita de impaciência e de movimentoconstante.
Podemos dizer que a moda, está inserida na dinâmica dos comportamentos
sociais, refere-se a um movimento mais persistente e seguido de forma consciente – por
meio de roupas, objetos, e certos aspectos ligados aos estilosdevida–duranteumperíododeduraçãomaiordoqueodeummodismo.A moda é a forma pela qual tendências de comportamento e de consumo se materializam no dia-a-dia das pessoas.
Solomon (2020), destaca que uma tendência sociocultural ou tendência de
comportamento, pode ser descrita como um comportamento emergente nas dinâmicas sociais, ou ainda como mudanças amplas nas atitudes e comportamentos daspessoas.
A tendência afeta muitas pessoas durante um longo período de tempo, e pode
desencadear diferentes “modas” enquanto estiver em vigência na sociedade, e são transformadas em diretrizes mercadológicas (tendências interpretadas para diferentes setores
do consumo) por representarem comportamentos novos valores em trânsito na sociedade.
Os profissionais do marketing dão grande atenção para as tendências e meSENA, Lifehacking, 2021, v. 5 n. 3, ISSN 2594-4630, pp. 363 - 376
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gatendências, uma vez que um novo produto terá mais sucesso se estiver de acordo com
as tendências, e não contra elas. Kotler & Keller (2006), afirmam que as megatendências
são grandes mudanças sociais, econômicas, políticas e tecnológicas que se formam lentamente e, uma vez estabelecidas, nos influenciam por algum tempo – de sete a dez anos,
no mínimo. O instituto de pesquisa italiano Future Concept Lab (FCL), com sede em Milão,
destaca que as megatendências duram por 10 anos e são aqueles fenômenos socioculturais emoldurados por valores globais, que seguem a evolução das forças sócio dinâmicas.
Algumas empresas e especialistas do assunto também usam o termo macrotendências para se referir as megatendências, pois elas refletem comportamentos locais
cuja motivação é percebida globalmente, podendo apresentar diferentes manifestações,
em lugares distintos, mas que evocam os mesmos valores e conceitos. Não há concordância sobre a duração de uma macrotendência nasociedade.
Estas durarão cerca de uma década ou duas e incluirão mudanças
e ciclos econômicos, ventos políticos e o surgimento de novas
tecnologias. Tudo isso estará visível nos logotipos e marcas que
decoram os edifícios - demonstrando que setores econômicos estão
indo bem ou simplesmente desaparecendo. (LINDKVIST, 2010,p.6)

O autor, foi o único encontrado nos estudos iniciais da pesquisa, que diferencia megatendência de macrotendência. Sobre as megatendências, Lindkvist, afirma: “estas
são mudanças sociais profundas que costumam durar mais do que duas décadas”. Para o
autor, há ainda as giga tendências, que duram meio século ou mais, “quando as atividades
econômicas em várias regiões nos mostram que partes do mundo estão crescendo e se
urbanizando, e como as cidades se tornam cada vez maiores e se unem, formando vastas
mega regiões.” (Ibid., p.6)
Micro tendências tem um tempo mais curto, em torno de cinco anos e é um
termo utilizado para definir um comportamento emergente de uma “tribo” ou grupo social
ou nicho ou ainda, para designar uma manifestação local/territorial.
Se olharmos para as pessoas ao nível da rua, veremos o que vestem e o que
têm nas mãos. Poderemos até mesmo ouvir certas palavras em suas conversas referindo-se a eventos atuais. Estas são as micro tendências ou tendências de moda. Costumam
durar de um a cinco anos e ditam que roupa vestimos, que tipo de engenhocas eletrônicas
usamos e que tipo de expressões do momento permeiam nossa linguagem. (Ibid,p.5)
Percebe-se que o autor usa a duração de tempo para diferenciar uma microtendência de uma macrotendência, megatendência e gigatendência, este último utilizado
apenas por ele quando os demais autores usam macrotendência como sinônimo de megatendência, constatação também obtida por meio das entrevistas realizadas no decorrer
dessa pesquisa.
Diversos estudos apresentam modelos de como se observar os movimentos
da sociedade e, assim, desenvolver e difundir uma tendência de moda. As tendências podem surgir da elite para as outras camadas da população (efeito gotejamento, lágrima ou
trickle effect. também podem surgir no sentido inverso, saindo das margens da sociedade
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e chegando ao centro da população (efeito borbulha ou bubble-up). Há ainda também os
chamados efeitos de memes, que funcionam como uma espécie de contágio e demonstram que a moda não se difunde de maneira hierárquica de cima para baixo ou de baixo
para cima; pode difundir-se horizontalmente ou em forma deleque.
A partir do momento em que a tendência surge ao público em forma de produto ou serviço, esta deixa de ser previsão e ganha a qualidade de consolidada.
E o momento da sua aparição é a ocasião ideal atrair o consumidor, seja por
meio de fashion shows (desfile, lançamento de coleção), de campanha publicitária ou por
ser usada por alguma figura pública (celebridades), entre outros. Atrair a atenção da imprensa também é fator importante, pois assim o produto ou serviço facilmente será citado
por formadores deopinião.
Segundo Sant’Anna e Barros (2010) a pesquisa de tendência de moda surge
na França quando o setor de moda francesa sente um descompasso em relação à moda
industrial produzida (desde a década de 30) pelos Estados Unidos da América, o ready-to-wear, que impõem um ritmo de mudança formal contínua que torna a peça recém adquirida obsoleta rapidamente, tornando, aquilo que Baudelaire indicou tão bem na moda – a
busca incessante pelo novo – em algo regrado e ordenado: a obsolescência programada.
A moda industrial dos EUA tem um caráter cada vez mais cíclico, ligado às estações. Consequentemente, a moda acaba por influenciar outras produções industriais, tornando sazonal também as propostas de novos produtos em setores complementares como os de
beleza (cosmético e perfumaria) e acessórios de todo tipo (calçados, bolsas, bijuterias e
até mesmo as joias). Neste cenário, para se atualizar, surge na França, a partir dos anos
60 agências de pesquisa de tendência (Bureaux de Stylo), com o conceito de coordenação
das tendências de moda envolvendo o planejamento e a promoção eficaz das tendências
reveladas em diretrizes de “estilo” – tais como cores, materiais e formas – para toda a extensa cadeia industrial da moda, desde a fiação até o varejo.
A função de coordenação da cadeia da moda foi decisiva num panorama econômico industrial e de produção em massa que demandava por um pragmatismo inexistente nas criações “livres” da alta-costura. As agências mais antigas no mercado estão localizadas na Europa, por exemplo, a Nelly Rodi, Promostyl, Pecler‟s Paris, Carlin International, entre outras fundadas por volta dos anos 60. Nos anos 90 houve um crescente de
novas agências de tendência que se estabeleceram em diversas regiões do mundo como
a Trendstop, WGSN, Science of Time, Future Concept Lab, etc., inclusive no Brasil como,
por exemplo, a Observatório de Sinais e o portal UseFashion.
Segundo Erner (2005) os bureaux de style, institucionalizaram a expertise na
previsão de tendências, comercializando-as por meio de cadernos de tendências (trend
book ou trend reports) com diretrizes para produtos de moda que eram lançados até 24
meses antes das estações. Por um longo período de tempo – e com respaldo até hoje –
as tendências informadas nos cadernos de tendências tinham como base as filtragens da
“realidade” desempenhadas por renomados especialistas dos bureaux de style.
A identificação de tendências de consumo e caminhos de gosto passou a ser
uma ferramenta bastante lucrativa, e como já foi falado, diversas empresas espalhadas
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pelo mundo se especializaram na geração e comercialização de relatórios com essas informações. Podemos destacar a grande eficiência em se utilizar as informações de tendências de moda no sentido de se conseguir, através delas, criar e produzir com maior
assertividade para o mercado, que diversas empresas se especializaram em desenvolver
estas pesquisas e comercializá-las em formato de relatórios. Os relatórios de pesquisa de
tendências de moda contêm informações além de cores, têxteis e materiais, texturas e silhuetas que serão desejados: também trazem conteúdo acerca de economia, artes e valores socioculturais emergentes, que contextualizam o tempo e o espaço – o chamado Zeitgeist – e servem como embasamento teórico para o que está sendo proposto. Os valores
socioculturais emergentes são observados através da metodologia de Coolhunting.
As pesquisas de tendências observam o comportamento das pessoas e o
contexto em que ele acontece. Inclusive, esse é o grande diferencial dessas pesquisas: o
foco não está no que dizem, mas em como se comportam (no ambiente off-line e on-line).
O profissional que é especialista neste processo é chamado cool hunter (“caçador de coisas legais”), que desempenha esse papel — de forma mais ampla, claro — de sair por aí
identificando sinais de comportamento dos indivíduos e/ou grupos para entender como determinado público vai se comportar ou do que vai necessitar no futuro.
As empresas especializadas na investigação das tendências socioculturais,
e na sua interpretação para setores específicos do consumo, utilizam métodos de caráter
multidisciplinar, quase sempre qualitativo, para a compreensão do consumidor como ser
humano e não apenas como um cliente ou um número. Essas metodologias reforçam as
interfaces do estudo das tendências com diversas áreas do saber como a antropologia,
psicologia, sociologia, entre outras, incluindo o campo da comunicação.
Novos métodos de pesquisa vêm sendo utilizados na tentativa de mapear e
interpretar com mais precisão o comportamento humano, para analisar suas tendências e
interpretá-las em diretrizes de consumo. Mas, de fato, a pesquisa de tendência é algo muito
mais complexo do que apenas a identificação do cool a partir de observação, ela envolve
conhecimentos econômicos e mercadológicos, estatísticos, socioculturais (etnográficos),
netnográficos e científico-tecnológicos; como também noções estéticas e repertório acadêmico de quem a realiza, normalmente são feitas por pesquisa quanti e qualitativa.
A pesquisa de tendências que, mostra-se mais relevante na atualidade, diz
respeito a observações e ponderações acerca da sociedade consumidora, principalmente,
nos novos núcleos e nichos de consumo. Profissionais da pesquisa prospectiva mapeiam
diversas áreas de predomínio atualmente em cena e avaliam suas principais implicações
para ofuturo.
Diante da dificuldade de compreender uma sociedade cada vez mais complexa que reflete comportamentos de consumo múltiplos (inclusive dentro de um mesmo indivíduo, que absorvendo as características dessa nova era, é paradoxal), o Marketing e a
Comunicação estão sendo adequados para o cenário da pós- modernidade. Segundo CALDAS (2004), o fascínio que a indústria da moda causa não é só ao seu público-alvo, mas
também se estende a outros segmentos industriais. Indústrias como a farmacêutica e de
cosméticos, de design de interiores e objetos, por exemplo, muito constantemente querem
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ter seus nomes atrelados diretamente à moda, devido ao impacto que a exaltação estética
gerada pela moda causa ao capitalismo. E quando determinado segmento industrial está
demasiado distante da moda, a publicidade e o marketing trabalham para realizar associações, por mais sutis que elas possamser.
O autor destaca ainda, que o profissional das tendências deve incorporar
conceitos e posicionamentos metodológicos que darão uma outra dimensão à sua prática,
como os de filtro, interpretação, construção de narrativa e produção de sentido. Além de
não haver rigorosamente nada de errado com o fato de distanciar- se dos paradigmas da
objetividade científica, por outro lado é exatamente desse tipo de inovação metodológica
que as empresas precisam neste momento.
A antecipação das tendências tornou-se atividade obrigatória para criadores,
designers e empresas preocupadas com o futuro. Pesquisar tendências funciona como
um investimento, sendo assim, a obrigação de antecipar tendências abre menor espaço
para o erro. As influências, observadas e analisadas pelos pesquisadores de tendências,
funcionam como espécie de espelho do futuro da modernidade, sendo assim expressões
do “espírito do tempo” anunciando seus ares por vir. Através do estudo e análise de fenômenos sociais provenientes das ruas e disseminados por meios de comunicação em geral, torna-se possível a prospecção de tendências sociais, as quais, posteriormente, serão
traduzidas em tendências para o design, a moda e omercado.
Neste sentido várias pesquisas têm apontado Lifehacking e o Biohacking como
tendências de comportamento e consumo que tem ganhado destaque e relevância no cenário atual, principalmente no contexto da pandemia de Covid-19.
3 LIFEHACKING E BIOHACKING
A necessidade de isolamento social e o lockdown instaurado em praticamente
todo o país, obrigou muitas pessoas a buscarem soluções caseiras para resolver os mais
diversos problemas, e este é o mote do lifehacking. O termo foi traduzido do inglês para
explicar o comportamento de pessoas que buscam na blogsfera e nos diferentes canais
na internet qualquer coisa que resolva um problema cotidiano de uma maneira inspirada
ehabilidosa.
O hacking de vida (tradução literal do termo) refere-se a qualquer método, habilidade ou novidade que aumente produtividade e eficiência em todos os setores da vida.
Hackear é uma palavra aportuguesada que vem do verbo em inglês ‘’to hack’’, ou cortar
alguma coisa de forma irregular ou grosseira. A transformação digital, trouxe um novo significado a essa palavra, atribuído ao ato de acessar dados em um sistema maneira não-autorizada utilizando computadores. Hackers de computadores, fazem isso, entendendo
algoritmos de sistemas, uma sequência de códigos e números em uma lógica matemática
que se repete, e após desvendar a equação, utilizam de engenharia reversa para reconstruir o código ou modificá-lo. Ou seja, para hackear alguma coisa, antes, é crucial compreendê-la. Lifehacking é o ato de aprofundar seu conhecimento sobre todos os aspectos
da vida o físico, o emocional, o social e espiritual através dos conteúdos e proporcionar
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ferramentas e conectar pessoas na mesma sintonia de alcançar a melhor versão do seu
‘eu’.
No que se refere a moda os processos de lifehacking estão voltados para os
canais da internet, blogs e redes sociais voltados para D.I.Y (Do It Yorself) ou faça você
mesmo. Em uma pesquisa no google da expressão “DIY moda” aparecem aproximadamente 265 milhões de resultados, o que nos leva a reconhecer a relevância que este tema está
ganhando no contexto, bem como o aumento da busca pelo tema durante a pandemia. Os
resultados mais relevantes estão ligados principalmente à tópicos de customização, reciclagem e reuso de roupas, o que nos leva a outra tendência da moda que é a busca porsustentabilidade.
O DIY teria surgido nos Estados Unidos, quando as pessoas encontravam
formas de reformar suas casas sem gastar muito — antes mesmo da década de 1920. No
entanto, o termo se popularizou apenas nos anos 1950. Na época, o Do it Yourself teria
ganhado força a partir do cenário punk underground, em que bandas e músicos contavam
com uma produção completamente independente (desde a composição até a divulgação e
a venda). Além disso, o conceito de DIY foi associado às ideias anticapitalistas e anticomunistas da época. A ideia era fazer com que todos fossem capazes de produzir o que consumissem. O movimento se difundiu tanto que, hoje, já é realidade na vida de muita gente.
O que não faltam são pessoas economizando mão de obra e colocando a mão da massa.
Além da economia, o conceito é importante para a preservação do meio ambiente. Afinal,
muitos objetos que iam para o lixo passaram a ser reaproveitados com o DIY.
Segundo Câmara, (2017) DIY é um movimento que incentiva a criação de diversos produtos, como móveis, roupas e acessórios, equipamentos eletrônicos, brinquedos, cremes para cabelo etc. Além disso, por meio do “faça você mesmo”, também é possível aprender a cuidar de hortas, customizar roupas e até construir um pequeno robô. No
geral, o termo refere-se a qualquer coisa projetada, modificada ou fabricada pela própria
pessoa, sem a ajuda de profissionais. É o famoso “faça com as próprias mãos”. A customização de roupas é outra área em que o DIY é muito aplicado. Nela, a pessoa aprende
a cortar, costurar e modificar diversos tipos de tecido. É possível apenas colar detalhes —
pérolas, strass etc. — ou transformar completamente uma peça.
Já o termo biohacking se refere à “experimentação biológica” (desde edição
de genes ou uso de drogas, implantes gadgets ou até vestuário) para melhorar as qualidades ou capacidades de organismos vivos, especialmente por indivíduos e grupos que trabalham fora de um ambiente tradicional de pesquisa médica ou científica. Segundo Cozer
(2020) a ciência de hackear o corpo humano vai muito além do que é visto em vídeos nas
redes sociais. O movimento biohacker está relacionado com as práticas de modificação
corporal, uso de acessórios ou diferentes materiais sobre o corpo com finalidades evolutivas. O conceito de biohacking envolve mudar o ambiente fora e dentro de você para que
tenha controle total de sua biologia, permitindo otimize seu corpo, mente e sua vida. Sendo indicado pelo relatório do CB Insights e da Gartner, sobre tendências tecnológicas para
o futuro, como um dos movimentos mais importantes já para 2020 e 21, sendo dividido em
quatro grupos:
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Grinding: Biohackers que alteram o próprio corpo através do implante de dispositivos cibernéticos. Grande parte dos Grinders desenvolvem e implantam seus dispositivos de modo amador e autônomo — o que veio a causar um alerta na comunidade científica.
Biologia DIY: Vertente da biologia que estuda a inovação tecnológica de baixo
custo aplicável ao corpo humano. Também é conhecida como “biologia de garagem”, por
ter emergido através de experimentos caseiros.
Nutrigenômica: É na nutrigenômica que entram as modificações corporais feitas através de alimentos ou suplementação. São desenvolvidos com base nos estudos entre o genoma humano e suas relações com a nutrição individual e saúde.
Quantified Self: Método de coleta de dados sobre si mesmo, para análise e
aprimoramento pessoal. Exemplos: aplicativos ou wearables de monitoramento do sono e
desempenho esportivo.
Em relação a moda o biohacking está ligado ao uso de roupas e tecidos tecnológicos com características que podem melhorar o funcionamento do corpo, sendo enquadrado na última categoria. Podemos citar como exemplos:
E-textiles, tecidos inteligentes proporcionam comunicação entre a roupa e o
usuário, como por exemplo o monitoramento de respiração, atividade muscular e frequência cardíaca, essas informações serão comunicadas através de aplicativos por Bluetooth.
The Sound Shirt: A camiseta permite que uma pessoa surda experiencie um
concerto de uma orquestra ao vivo. A peça possui 16 sensores embutidos em seu tecido
que recebem informação sem fio e em tempo real da música que está tocando. O som é
transformado em dados e depois traduzido para uma série de sensações táteis criadas
pela tecnologia dacamiseta.
Ministry of Supply: Camisetas, calças e ternos da Ministry of Supply conseguem regular a temperatura corporal do usuário de acordo com a temperatura do ambiente. Em dias frios o tecido retém calor de quem o está vestindo; nos dias quentes, libera o
calor e facilita a respiração e transpiração do corpo.
Exmobaby: Traje capaz de ajudar a identificar por que a criança está chorando. A roupa é equipada em seu tecido um termômetro, um sensor de movimento e outro de
frequência cardíaca. O Exmobaby também é capaz de medir a umidade, avisando os pais
quando a fralda precisa ser trocada.
Nadi X: É uma marca de vestuário para Yoga que utiliza um processo de e-textile aplicado em suas calças legging e com comunicação via aplicativo. Nessa tecnologia o
usuário veste sua calça, aplica o sensor na mesma e inicia sua prática ao lado do seu celular, com isso o tecido monitora os movimentos realizados durante a prática e envia relatórios sobre as atividades do corpo e corrige possíveis erros que possam prejudicar opraticante.
Emana: O fio de poliamida 6.6 chamado Emana possui tecnologia de cristais
bioativos que converte o calor liberado pelo corpo em raios infravermelhos longos capazes
de estimular benefícios para a pele e desempenho esportivo.
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O maior número destas roupas tecnológicas estão ligadas ao uso da Internet
das Coisas (IoT) Maués (2018) destaca o crescimento do IoT nas roupas e afirma que em
pesquisa desenvolvida com os 800 líderes de mercado na qual 92,1% dos entrevistados
aponte que até 2025 pelo menos 10% das roupas será conectada a internet, abrindo assim novas oportunidades de produtos e serviços, tecnologias cada vez mais avanças e integradas às necessidades do dia a dia, mudando nossas roupas e a forma como interagimos com o mundo a nossa volta.
Podemos observar que o biohacking na moda está mais próximo do processo
industrial, isto reitera a teoria de pesquisa de tendência que destaca que as empresas observam o que os consumidores estão fazendo e desenvolve produtos que se aproximam
deste caminho. Assim, observamos que a indústria têxtil tem desenvolvido uma série de
inovações que incrementam o desenvolvimento de atividades e promovem melhorias na
qualidade devida.

4 CONCLUSÃO
A pesquisa de tendências no decorrer deste século XXI tem passado por mudanças, tornou-se mais abrangente, ganhou novos formatos e não está mais focada apenas na moda. Ganhando destaque no planejamento estratégico das empresas, não apenas
o uso das tendências, mas a própria pesquisa de tendências tem se tornado assunto relevante na sociedade contemporânea. Visivelmente, os estudos sobre o futuro interessam
à humanidade e são presentes por toda a história, todavia, recentemente, o papel central
das tendências – principalmente tendências de ampla abrangência (mega e macrotendências) e de comportamento – observa crescimento e valorização no mercado.
E tendências como o lifehácking e o biohacking apontam um dos caminhos
para moda, seja ela produzida de forma individual e com baixa tecnologia (como a customização ou reuso de peças de roupas) ou comercial de alta tecnologia (como tecidos tecnológicos), ambas procuram para além da estética, conforto ou sustentabilidade trazer inovações que melhores a qualidade de vida dos seus usuários. Tecnologia e moda estão em
constante desenvolvimento visando de trazer praticidade e soluções para o dia a dia dos
usuários, essas duas áreas andam juntas e de forma muito próxima. Isso porque as tecnologias na moda buscam aprimorar os tecidos e as peças de roupas ou acessórios para
que elas possam proporcionar máxima performance à quem as utiliza. Associando beleza
e funcionalidade, às inovações tecnológicas do mundo da moda destacam como as vestimentas são feitas e quais problemas elas resolvem. Sendo assim, essa evolução da tecnologia aplicada à moda, gera produtos e materiais que potencializam e trazem grandes
benefícios para quem as usa. A moda acompanha as inovações e as novidades em técnicas, em produtos e em consumo, seja ela de alta performance ou uma simples customiza2
ção caseira que visa ampliar o tempo de vida dos produtos.
2 Marcelo Machado Martins. Bacharel e Licenciado em Letras, habilitado como Tradutor e Intérprete Português/Inglês, pela
UNIP. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9084914012461108; e-mail: machadomartins@yahoo.com.br
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