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Apresentação 
 

Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais interessados 

no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da arte 

dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, do 

jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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Narrativas flutuantes da moda: cultura, imagem e consumo 
 

Carla Cristina Siqueira Martins 
Patrícia Marcondes de Barros  

Solange Riva Mezabarba  
 

Stuart Ewen, historiador estadunidense especializado em estudos de 

mídia e cultura de consumo na obra All Consuming Images: the politics of style 

in contemporary culture (1988), chamava a atenção para o sistema de 

gerenciamento de imagem, fortemente instalado na contemporaneidade. O 

autor sugere uma “tirania” da imagem, notadamente amparada na emergência 

de uma cultura da imagem, com implicações sociais e políticas. Essas 

manifestações, para o autor, se dão no campo da arquitetura, da publicidade, 

da política, mas, sobretudo, da moda. A moda, fenômeno fortemente presente 

no mundo urbano industrial do século XX, se consolida e impulsiona o culto às 

novidades. O antropólogo Ted Polhemus (2019), ao desenvolver 

conceitualmente as oposições moda e não-moda, localiza na Europa da Idade 

Média, pouco antes do Renascimento, elementos que contribuíram para a 

valorização da imagem de si. Entre eles, uma crise na aristocracia, bem como, 

paralelamente, o desenvolvimento de ofícios, comércios, educação, circulação 

de bens e pessoas. Bens posicionais inscritos no corpo passam a definir mais 

claramente os indivíduos na estrutura social. Mas esse movimento não era 

exatamente uma novidade, afinal, trajes e adornos corporais sempre 

descreveram a situação dos indivíduos dentro da sua coletividade. A novidade 

era a desconfiguração e o enfraquecimento de estratos, espaço em que a 

moda, tal como descreve Polhemus, se encaixava como expressão lógica e 

apropriada da mobilidade social. 

Reafirmando um modelo de narrativa flutuante, não é apenas a moda 

que sinaliza rupturas. A imagem pessoal, ainda no espectro que Polhemus 

denomina “não-moda”, pode se posicionar como um “protesto silencioso” na 

inconformidade que determinados indivíduos se veem numa estrutura social. 

Os punks, na Inglaterra dos anos 1960 e 1970, exemplificam bem essa prática, 

ao afrontar o sistema com roupas e adornos que feriam os códigos da cultura 

estabelecida. Não tardou, porém, para que um agente de transferência do 

sistema da moda, Vivienne Westwood, colocasse o estilo punk nas passarelas 
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e, como consequência, se tornasse moda, obliterando uma imagem de crítica e 

ameaça ao sistema. Mais recentemente, não podemos deixar de trazer o ponto 

de vista de Lipovetsky e Serroy (2015) para quem o estilo, a mobilização dos 

gostos, projetos estéticos individuais definem o que chamam de capitalismo de 

hiperconsumo. A proposição dos autores dialoga com Ewen (1988), ao 

destacar a estética como motor propulsor do novo capitalismo. Não podemos 

ignorar, no entanto, o ponto de inflexão no qual se desenha um mundo que 

busca se reestruturar durante uma pandemia como não se vivia desde o final 

da Primeira Guerra Mundial. 

As questões apresentadas neste simpósio temático, portanto, tendem a 

articular a moda como possibilidade de um projeto estético, mas se colocando 

como narrativa flutuante, relacionada ao eixo cultura e consumo. Dentro dessa 

perspectiva, as pesquisas apresentadas tiveram como mote a moda como 

tema de reflexão à luz das suas narrativas no tempo e espaço, na produção de 

imagens no âmbito das discussões sobre relações de gênero, raça, das 

práticas religiosas, da marcação de posições sociais e políticas, da 

representatividade de corpos, entre outros diálogos possíveis. 

 

Referências  
 
EWEN, Stuart. All consuming images: the politics of style in contemporary 
culture. USA: Basic Books, 1988. 
 
LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A estetização do mundo. Viver na era 
do capitalismo artista. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.  
 
POLHEMUS, Ted. Fashion v anti-fashion. In: LUVAAS, Brent; EICHER, 
Joanne. (Orgs). The anthropology of dress and fashion. London; New York: 
Bloomsbury, 2019. 
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A roupa cotidiana nas imagens das ruas: observação flutuante 

em La Defense - Paris 
 

Solange Riva Mezabarba• 
 

Introdução 

A observação das cidades, das ruas e, em especial, da apresentação de 

si no espaço público, são os temas que moveram a reflexão que se desenha 

neste texto. O objetivo inicial do trabalho de campo foi trazer imagens da rua 

para desenvolver a hipótese de que é possível, através das ruas, compreender 

algo sobre o ethos de determinado território no que se refere ao modo de vestir. 

O ethos traduz um certo estado de espírito, uma atmosfera que dirige a situação. 

Bateson (2008) promove a reflexão exemplificando com um ambiente solene, 

onde julga-se inconveniente a iniciativa de contar uma piada. As cidades e seus 

fragmentos, organizados administrativamente em bairros e sub-regiões, atraem 

uma atmosfera específica dependendo dos significados atribuídos ao território. 

O espaço, geograficamente e politicamente desenhado, nunca é desprovido de 

significados. 

O ponto de partida para a construção deste objeto foi a reflexão sobre o 

cotidiano nas ruas. A escolha do bairro de La Defense se alinhou com os estudos 

empreendidos para a tese de doutorado, quando a questão do trabalho executivo 

feminino se impôs. Naquela ocasião, observando mulheres do Rio de Janeiro 

que se deslocaram para São Paulo, a questão central se relacionava com a vida 

urbana de Rio de Janeiro e São Paulo de modo comparativo, tomando a 

apresentação de si como elemento de análise. Mulheres cariocas que se 

deslocaram para a capital paulista, via de regra, o fizeram por oportunidades de 

trabalho. Na sequência da tese, o trabalho executivo feminino passou a ser uma 

das linhas de pesquisa com as quais trabalho, tema que levei para a minha 

pesquisa pós doutoral na cidade de Paris. Por isso, a região de La Defense foi 

 
• Doutora e mestre em antropologia pela UFF, professora da Faculdade de Moda do Senai Cetiqt;  

Pesquisa realizada com o apoio financeiro da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), processo no. 1267/14-0. CAPES Foundation, Ministry of Education 
of Brazil, Brasilia/DF 70040-020, Brazil e o apoio institucional da EHESS (École des Hautes 
Études en Sciences Sociales) – Paris, sob a direção da Profa. Dra. Mônica Raisa Schpun. 
Jan./2015 - Jan./2016.  
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escolhida, pois trata-se de um quartier d’affairs (ou, um bairro de negócios) 

situado em território fronteiriço à cidade de Paris. A presença maciça de 

escritórios de grandes empresas faz de La Defense uma região por onde 

circulam profissionais com formação executiva (pessoas que cursaram uma 

faculdade e, não raro, frequentaram uma pós graduação, especialmente no 

campo da administração de empresas, marketing, entre outros), revelando um 

estilo de vida particular e um ethos estreitamente relacionado com os 

significados da vida do trabalho.  

A inspiração metodológica está na contribuição de Colette Pétonnet que 

publicou em 1982 o artigo consagrado à observação do cemitério Pére Lachaise: 

L’observation flottante: l’example d’um cimetière Parisien, traduzido para o 

português em 1995. A proposta de Pétonnet, embora enfocada na observação 

das pessoas num ambiente de ethos marcado por um comportamento contido, 

como as cerimônias e ritos funerais - num momento de consciência e elaboração 

da ideia da morte – destaca o método, que chamou “observação flutuante”. Este 

modo de observação das cidades consiste em circular por determinados 

territórios, deixando-se envolver pela atmosfera, mantendo o interesse pelo 

ambiente, sem ater-se a um foco único, mas sendo absorvido pela totalidade. 

Assim, cria-se a condição para a percepção do espaço e o seu ethos, 

observando os significados inscritos nas características do espaço físico e das 

pessoas que por ali transitam. São sinais perceptíveis desde o vocabulário e 

assuntos das conversas até as expressões materializadas nas práticas do vestir. 

Nesse sentido, a produção de imagens e as anotações do caderno de campo se 

tornam veículos para o registro da experiência, não sem que tenhamos em 

mente a problematização implicada na própria postura do pesquisador, no modo 

como produz as imagens, como as escolhe, e como as analisa.  

Este artigo está traçado da seguinte maneira: começo descrevendo o 

espaço onde pesquisei, La Defense, considerando os significados construídos 

na região, conectados com o mundo do trabalho executivo. Na sequência, 

discuto a vida cotidiana nas cidades e, na terceira seção, dou início a discussão 

sobre a metodologia empregada, coração deste trabalho, trazendo uma proposta 

de práticas de pesquisa de campo e de sistematização dos dados, objetivando 

uma “leitura” desenvolvida a partir das imagens produzidas e do entendimento 

da vida de bairro.  
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2. La Defense 

O quartier de La Defense se situa a oeste da cidade de Paris, na região 

denominada Hauts-de-Seine na Île-de-France. Na figura 1 podemos localizar La 

Defense (circulado em vermelho), localizado na direção do 17 eme 

arrondissement de Paris, passando pela comuna de Neully-sur-Seine. Por 

“comuna” entendemos a menor subdivisão administrativa de uma região 

francesa. Já a cidade de Paris, circulada por uma via denominada Périphérique, 

que a separa das demais sub-regiões da île-de-France, possui 20 sub-

prefeituras distribuídas como numa imagem de um escargot gigantesco. São 

chamados arrondissements e são numerados. É preciso que se diga que, na 

formação da cidade de Paris, os arrondissements que se situam a oeste, como 

o 16 eme e o 17 eme são regiões inicialmente ocupadas pela burguesia, 

enquanto a leste, a formação dos quartiers tem origem no operariado e na 

imigração. O quartier d’affairs La Defense, considerado o primeiro da Europa, 

está, portanto, na rota do lado considerado o mais luxuoso da cidade, o espaço 

urbano inicialmente ocupado pela burguesia. 

 

Figura 1- Mapa Paris e banlieu (subúrbio) 

 

Fonte: https://dicasdefrances.blogspot.com/2012/03/mapas-de-paris.html. Acesso em: 11 jun. 

2021. 

 

https://dicasdefrances.blogspot.com/2012/03/mapas-de-paris.html
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A partir da Rue de Rivoli, no 1ier arrondissement, forma-se um eixo que 

leva ao Arco do Triunfo, monumento que se tornou um dos cartões postais da 

cidade de Paris, e que, por sua vez, se conecta com o Grande Arco na esplanada 

por onde circulam os trabalhadores e visitantes de La Defense. Da esplanada de 

La Defense podemos, olhando para um dos lados, ver o Arco do Triunfo erguido 

por Napoleão I em honra à Batalha de Austerlitz ocorrida em dezembro de 1805, 

e, mirando o lado oposto do eixo vemos o Grande Arco, uma obra recente, 

moderna erguida em 1989, idealizada em 1969 para que o quartier tivesse uma 

identidade, um marco simbólico. As figuras 2, 3 e 4 mostram como, 

simbolicamente, os dois arcos se conectam nos levando a imaginar a Paris 

histórica, tradicional, fortemente ligada a uma Paris moderna. O nome La 

Defense vem da estátua (que recebeu este nome) comemorativa, erguida numa 

rotatória que existia no local, em 1883, para honra de militares e civis mortos na 

guerra franco-prussiana de 1870. Na ocasião, a obra foi escolhida em concurso 

vencido pelo escultor Louis-Ernest Barrias (ver figura 6).  

La Defense, como um quartier d’affairs, começa a ser idealizada no pós-

guerra. Em 1950 a ideia de se construir uma “Paris do amanhã” ganhava forma 

inspirada nos arranha-céus novaiorquinos e nos princípios da Carta de Atenas, 

documento redigido em 1933 ao final do IV Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna, tendo como um dos seus expoentes, o arquiteto suíço Le 

Corbusier. Com considerações sobre as habitações, o lazer, o trabalho, a 

circulação e o patrimônio histórico das cidades, a Carta defende, entre outros 

aspectos, a separação das áreas residenciais, de lazer e de trabalho, através da 

setorização do espaço e de um planejamento do uso do solo.1 

São visíveis em La Defense, as premissas da Carta, em especial, das 

ideias do arquiteto suíço de criar uma cidade desenhada em dois níveis: o 

“commoditas” incluindo estacionamento e serviços em geral, e o “voluptas” em 

que houvesse espaço para pedestres e grandes edifícios. A parte de La Defense 

por onde o grande volume de pedestres circula é, portanto, exatamente o platô 

designado “esplanada”, uma imensa área que recebe eventos musicais, feiras e 

outras atividades destinadas ao lazer, circulados por enormes edifícios 

comerciais e shoppings com praças de alimentação, cinemas etc (ver figura 5).  

 
1 A Carta de Atenas pode ser acessada na íntegra no site do IPHAN: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201933.pdf  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201933.pdf
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Figura 2 - Mapa turístico de Paris com La Defense a Oeste. 

 

Fonte: site de turismo https://dicasparis.com.br acessado em 11/06/2021. 

 

Figura 3 - La Grande Arche de La Defense, visualizado a partir de parque na 

esplanada 

.  

Fonte: acervo da autora. 

 

 

https://dicasparis.com.br/
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Figura 4 - Ao fundo o Arco do Triunfo erguido no século XIX em celebração à 

batalha de Austerlitz, sob a liderança de Napoleão I, visto da esplanada de La 

Defense. 

 

Fonte: acervo da autora. 

 

Figura 5 - A esplanada de La Defense, espaço para pedestres, rodeada de 

grandes edifícios comerciais. 

 

Foto: acervo da autora. 
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Hoje, de acordo com o site oficial do quartier,2 por La Defense, circulam 

diariamente cerca de 180 mil trabalhadores, ou seja, mais do que a população 

de Copacabana e Leme juntos – que somam cerca de 161.000 habitantes (IBGE, 

2010). Sessenta por cento desses 180 mil são executivos e executivas de 

grandes empresas ali situadas. La Defense possui 42.000 habitantes em sua 

área residencial e cerca de 45.000 estudantes matriculados em seus 20 

estabelecimentos de ensino superior. A esplanada possui uma área de 

circulação de pedestres equivalente a quase 38 campos de futebol, ou seja, são 

310.000 metros quadrados para eventos, com obras de arte instaladas em vários 

pontos, convidando indivíduos a usufruir do espaço de diferentes formas. Na 

próxima seção, vamos ver como a vida cotidiana se desenrola nesse território.  

 

Figura 6 - A estátua La Defense de Louis-Ernest Barrias (1883). 

 

Fonte: site oficial de La Defense: https://parisladefense.com/fr acessado em 11/06/2021. 

 

 

 

 
2 https://parisladefense.com/fr/decouvrir/chiffres. Acesso em: 11 jun. 2021. 

https://parisladefense.com/fr%20acessado%20em%2011/06/2021
https://parisladefense.com/fr/decouvrir/chiffres
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Figura 7 - O Grande Arco (ícone de La Defense). 

 

Foto: acervo da autora. 

 

 

3. Cidades, vida cotidiana e a presença feminina no espaço público 

A vida cotidiana se reproduz nos diversos âmbitos da vida social, 

trazendo, nas sociedades modernas, elementos centrais como o trabalho, os 

afazeres domésticos, as chamadas “obrigações” do dia a dia. Sob o ponto de 

vista da filosofia de Heller (2000) é uma vida heterogênea que se revela nos 

diferentes significados ou importância atribuídas a cada atividade do cotidiano. 

As interações são parte dessa vida e costuram indivíduos e costumes com uma 

ética ou elementos integrativos que sistematizam essas interações. Martins 

(2014) observa que o olhar sociológico se deslocou para a observação de 

processos microssociais, destacando que muito os consideram, erroneamente, 

diga-se de passagem, o irrelevante.  

As ruas das grandes cidades nos permitem uma interação que Goffman 

(1985) chama de desfocalizada, já que não há uma relação intencional 

direcionada, mas uma relação que se dá no comportamento em lugares públicos 

e não dirigida a um indivíduo ou grupo de indivíduos em especial.  
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A “invisibilidade” da vida cotidiana é o ponto de partida para que Michel 

De Certeau e seus pesquisadores Pierre Mayol e Luci Giard destacassem 

práticas que estão introjetadas em nosso comportamento de tal maneira que não 

nos damos conta (1996 e 2009), e exatamente por isso são invisibilizadas. Mayol 

se concentra em observar as práticas do “morar”, destacando, entre outros 

temas, o “contrato social” tácito por meio do qual as relações no espaço do bairro 

são seladas, formando um ambiente de reconhecimento mútuo. Para Mayol o 

comportamento adequado gera benefícios simbólicos nas dimensões daquele 

espaço. O autor ainda observa que: 

 

[...] o bairro é o espaço de uma relação com o outro como ser social, 
exigindo um tratamento especial. Sair de casa, andar pela rua, é um 
ato cultural, não arbitrário: inscreve o habitante em uma rede de 
sinais que lhes são preexistentes. [...] é sempre uma relação entre uma 
pessoa e o mundo físico e social. (MAVOL, 1996, p. 43, grifos meus). 

 

O espaço público, por sua fruição, tem no século XIX um momento em 

que a presença feminina opera mudanças significativas, sobretudo no que se 

refere ao consumo, na relação com a aparência, e no entretenimento. A 

presença da mulher burguesa no espaço público opera uma mudança no 

significado das ruas dos bairros. Nava (1997) admite que a mulher burguesa das 

cidades europeias, notadamente Paris, que ocupava as ruas no século XIX 

provocava, de certa maneira, um julgamento ambíguo, já que àquela altura, era 

senso comum qualificar as mulheres que estavam nas ruas como de reputação 

duvidosa. A autora argumenta que as mulheres burguesas encontraram na 

filantropia o subterfúgio de que necessitavam para sair de casa mantendo sua 

boa reputação. Essa presença marcou a consolidação das lojas de 

departamento e de um entretenimento destinado a esse segmento específico da 

sociedade francesa, consolidando práticas de consumo relacionadas ao espaço 

público. O modo de apresentação de si dessa mulher que ganha as ruas do seu 

bairro passa a ser calculado, considerando as interações focalizadas e 

desfocalizadas ininterruptamente que ocorrem na heterogeneidade da vida 

urbana. No século XX, as mulheres ganham expressividade no mercado de 

trabalho executivo – especialmente na década de 1970, e este fato gera novos 

projetos estéticos pessoais e uma ocupação do espaço público incrementada 

pelo ir e vir da dinâmica casa-trabalho. 
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Sobre o espaço público em La Defense, parto da premissa de que parte 

do contingente feminino que circula por ali com regularidade possui alguma 

conexão com as empresas estabelecidas no bairro. Visivelmente entre os 

homens há predominância dos ternos usados na formalidade do ambiente 

corporativo, o que se tornou o elemento icônico de um grupo que passou a ser 

denominado como les cadres, ou, executivos (BOLTANSKI, 1982). Já a roupa 

feminina para o trabalho nos grandes escritórios parece ainda não estar decidida, 

o que embaça a percepção sobre o papel das mulheres que circulam pela 

esplanada de La Defense. Ainda assim, avento a hipótese de que há, naquele 

espaço, uma gramática feminina para o vestir socialmente confortável 

(WOODWARD, 2005). O conforto social, para além do conforto físico, se assenta 

na percepção de si como alguém integrada ao ambiente. Esse modo de vestir, 

portanto, deverá estar em consonância, primeiramente, com a ética corporativa; 

com os recursos acionados pela materialidade da roupa em diferentes 

temperaturas e clima ao longo do ano, prevendo, sobretudo, tecidos e texturas; 

e, finalmente, com o ethos parisiense no modo como as mulheres escolhem se 

vestir para ir ao trabalho (MEZABARBA, 2012).   

Assim, um bairro conectado com o mundo do trabalho tem uma rotina, 

uma vida cotidiana que começa com a chegada ao espaço com toda a 

movimentação do metrô que é a estação final da linha 1, os trens da RER que 

levam às comunas pelos arredores de Paris, e aqueles indivíduos que acessam 

a região com seus carros, deixando-os nos estacionamentos em um nível abaixo 

da esplanada; o almoço movimentando a esplanada, ocupando as praças de 

alimentação tanto quanto as escadarias do Grade Arco e os bancos espalhados 

pelo espaço; e, finalmente, o fluxo de retorno, esvaziando a esplanada. Nos 

finais de semana, a paisagem se transforma, deixando o bairro à curiosidade 

turística por uma Paris de arranha-céus, mais de 60 obras de arte no espaço 

aberto, e a grande atração que é a subida de elevador panorâmico até o topo do 

Grande Arco com seus 110 metros de altura.  

A vida cotidiana tem sido um desafio para historiadores das práticas do 

vestir, e é nesse sentido que a geração de imagens facultada por novos aparatos 

abre um caminho nas pesquisas de campo.  
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Figura 8 - O espaço e a circulação de pessoas na esplanada de La Defense. 

 

 

Foto: acervo da autora. 

 

Figura 9 - Fruição do espaço – almoço nas escadas do Grande Arco. 

 

Foto: acervo da autora. 

 

 

4. A metodologia – produção de imagens nas cidades 

O texto de Nizza (1993) sobre os trajes da vida cotidiana do Brasil colonial 

nos tempos de d.João VI e d. Maria I provocou em mim enorme inquietação 

sobre as roupas na vida cotidiana das pessoas que circulavam pela colônia, 

anterior ao período descrito pela autora. Um trabalho minucioso está para ser 

feito, uma compilação de imagens produzidas por artistas e viajantes como Hans 

Staden e Jean de Léry (século XVI), Albert Eckhout (séc. XVII), Rugendas e 

Debret (séc. XIX), entre outros. Roche (2007) alerta para as dificuldades de se 

fazer uma história da roupa na vida cotidiana, dadas as condições materialmente 
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precárias das pessoas comuns e de tecidos que não resistiram à ação do tempo. 

Barthes (2005) tem olhos críticos sobre a história da moda e do vestuário 

exatamente por haver uma escrita diacrônica (e não sistêmica) e 

preferencialmente dos meios aristocráticos, desprezando a vida cotidiana e a 

vida cotidiana das ruas. O advento da fotografia possibilitou um registro cuja 

expectativa era uma aproximação da realidade para além dos registros da 

pintura e ilustrações (SONTAG, 1977).  Antes da imagem fotográfica a pintura, 

em muitos momentos financiada pela aristocracia, era a fonte para 

pesquisadores onde estavam registradas as referências sobre a vida cotidiana e 

as cidades. No século XIX a vida cotidiana se faz mais presente na arte. Em 

2015 o Musée D’Orsay promoveu a exposição Splendeurs et misères: Images 

de la prostituition,1850-1910 que trouxe em sua narrativa uma intrigante questão 

sobre as mulheres comuns no espaço público retratadas por grandes artistas do 

período, qual seja a ambiguidade que caracterizava a presença delas nas ruas, 

cafés e mesmo nas escolas de balé retratadas na obra de Edgard Degas, o que 

se conecta com o trabalho de Nava (1997) já citado.  

Para a antropologia a produção das imagens leva o leitor a “estar lá”, ou 

seja, para o fazer etnográfico, é o esforço de levar o leitor à experiência 

aproximada à do pesquisador. Ou ainda, é como complementar uma descrição 

densa (GEERTZ, 1978) com a análise visual a partir da imagem produzida. 

Algumas considerações, no entanto, devem ser levantadas. Bateson e Mead 

(1942) em trabalho pioneiro intitulado Balinese Character – a photographic 

analysis (sem tradução em português) com profusão de imagens do grupo 

etnografado, recomenda o emprego das imagens sequenciadas e não posadas:  

 
By the use of photographs, the wholeness of each piece of behavior 
can be preserved, while the special cross-referencing desired can be 
obtained by placing the series of photographs on the same page. It’s 
possible to avoid the artificial construction of a scene [...]; it’s also 
possible to avoid diagramming the single elemento in these scenes [...]. 
(1942, n.p.) 
 

Martins (2017) defende que façamos a negociação com as pessoas que 

serão fotografadas, por questões éticas e de respeito a quem empresta sua 

imagem à pesquisa, já que, dependendo das imagens que produzimos, 

corremos sempre o risco de incorrer no erro de uma exposição indesejada. A 

captura de imagens no espaço púbico, no entanto, prescinde de autorizações, 
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do ponto de vista legal. Concordando com Bateson e Mead (1942) sobre a 

fotografia posada perder algo da autenticidade do ato registrado, optei por 

fotografar livremente no espaço público, garantindo a expressão espontânea dos 

movimentos corporais (sem poses calculadas) e a espontaneidade dos usos das 

ruas e, no caso de La Defense, do espaço da esplanada. A qualidade das 

imagens, por captar pessoas em movimento, termina por ser afetada em termos 

de nitidez e enquadramento, já dificultando, na maioria dos casos, o 

reconhecimento dos indivíduos. Para atenuar o problema da exposição, algumas 

fotos registram pessoas sem que seus rostos sejam identificados, ou quando o 

são, as imagens são intencionalmente borradas ou cobertas para dificultar a 

identificação, já que a roupa é o foco da observação. Recuperando Goffman 

(2010), espaços públicos evocam um comportamento adequado: um 

estabelecimento comercial, uma escola, um cemitério. Há acordos tácitos para 

as práticas comportamentais (e isso inclui o vestir) em espaços que dividimos 

com pessoas que não conhecemos, e esse comportamento, minimamente, pode 

ser capturado pela fotografia realizada de modo “flutuante”, para trabalhar com 

o termo de Pétonnet (1995).  

No que se refere à captação dos projetos estéticos individuais, estamos 

lidando com um fenômeno que faz parte das atividades humanas num contexto 

social, e não apenas individual, recordando Mauss, que nos leva a considerar as 

práticas do vestir como um fato social total (2003). Desse modo, o estudo dos 

espaços públicos se converte em um recurso para analisar a apresentação de si 

relacionada a uma gramática própria do local investigado, compartilhada pela 

sociedade local, destacando os elementos que podem ser articulados com o 

consumo de roupa e moda.   

Para a prática da observação, deixei-me incluir na paisagem e ser 

absorvida pela atmosfera, desatenta a categorias sistematizadas a priori, tal 

como recomenda Pétonnet (1995), disparando a câmera do celular quase que 

incessantemente, sem deixar tempo para escolhas como o indivíduo a ser 

fotografado, o melhor ângulo, a distância ideal para a captura de detalhes. O ato 

de fotografar é exercido livremente, ainda que haja o prejuízo de não capturar 

um ou outro indivíduo que desejasse registrar, ou ainda o prejuízo de uma foto 

de baixa qualidade registrando uma ou outra apresentação que eventualmente 

tenha considerado exemplar para o meu projeto. A circulação pelo território, 
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ainda antes dos registros, foi feita periodicamente, obtendo um nível de 

frequência tal que padrões e desvios pudessem ser percebidos, em algum 

momento, sem muito esforço. As imagens foram produzidas em três diferentes 

épocas do ano: setembro/2015 e 2017 (meia estação), dezembro/2015 (às 

portas do inverno) e junho/2016 (às portas do verão). Foram cerca de 1200 

imagens capturando transeuntes em circulação pela esplanada de La Defense 

nos dias úteis (entre segunda e sexta-feira) sempre no horário entre meio-dia e 

14:00, objetivando visualizar a saída durante o intervalo para o almoço. Ao criar 

um sistema de classificação para analisá-las, no entanto, agreguei à reflexão os 

dados obtidos ao longo de um ano durante a realização do campo em que 

interagi com 30 mulheres brasileiras residentes (legalmente) na cidade de Paris, 

e exercendo funções profissionais de alta qualificação. Além disso, as visitas 

constantes a lojas de departamentos com o acompanhamento das mudanças de 

coleções, foram úteis, ampliando a sensibilidade perceptiva.  

 

 

5. Sistema de classificação – mapeamento de imagens em La Defense 

Mapear guarda-roupas dos indivíduos pode ser um exercício útil para 

entender a sociedade a partir de um sistema de classificação, de acordo com 

Sahlins (2003). Os guarda-roupas que tive a chance de etnografar na capital 

francesa, apontavam para uma relação estreita com as estações do ano, já que, 

com espaço doméstico reduzido, é relevante considerar a época do ano como 

premissa para a organização dos armários, mostrando uma organização da vida 

cotidiana impactada pela temperatura. A questão, portanto, passava a ser como 

essa relação se refletia nas ruas.  

Visitando com frequência as lojas de departamento instaladas em Paris 

(tais como C&A, H&M e Zara) pude perceber a marcação das estações inscrita 

nas ofertas e nas vitrines. No Rio de Janeiro e em São Paulo, onde antes havia 

feito trabalho semelhante de pesquisa, essa marcação não é tão nítida. Em Paris 

as coleções para o inverno incluem casacos pesados e desafiam a indústria a 

desenvolver peças com maior leveza como, por exemplo, o doudoune (figura 

10), um casaco acolchoado feito com tecidos leves como o nylon ou poliéster. 

As mulheres com quem interagi, em geral, possuem entre 1 e 5 casacos para os 
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dias mais frios. Esses são enviados para a lavanderia uma vez por ano e 

guardados em malas ou embalagens a vácuo por todo o período entre a 

primavera e o verão, ressurgindo nas ruas, aos poucos, entre o outono e o 

inverno. São peças, em geral, mais caras e com acabamento de boa qualidade, 

o que evidencia a longevidade e durabilidade desses casacos no que se refere 

à integridade do tecido e costuras, bem como o conforto físico e social. A imagem 

panorâmica desses casacos nas ruas nos mostra certa uniformidade no modo 

de se apresentar, o que “esconde” as evidências de uma roupa especialmente 

planejada para o ambiente do trabalho. Ternos, tailleurs e vestidos são cobertos 

por essa peça, imprescindível no inverno parisiense e, sobretudo, na esplanada 

de La Defense, local sacudido por ventos frios durante quase todo o ano. A 

predominância da cor preta dos casacos empresta solenidade à paisagem 

urbana, e é quebrada por versões escuras de cores mais sóbrias como cinza, 

marrom, bege, azul e vinho. O vermelho é uma opção “transgressora”, mas, junto 

com as estampas, estão presentes no projeto estético de poucas e poucos 

transeuntes. As echarpes são a peça para o toque colorido e diferenciador, 

sendo uma proteção indispensável para o pescoço nos meses mais frios. As 

opções do vestir que fogem a este esquema durante os dias mais frios, se 

destacam na paisagem e capturam a nossa atenção.  

 

Figura 10 - Mulher com casaco doudoune preto. 

 

Foto: acervo da autora. 
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Figura 11 - O vermelho se destaca em meio à predominância das cores 

neutras 

 

Fotos: acervo da autora. 
 

Figura 12 - Preto é a cor predominante 

 

Fotos: acervo da autora. 

 

A mudança de estação traz coleções com tecidos mais leves, coloridos, 

mas também com um desenvolvimento calculado para menor longevidade. 

Tecidos e acabamentos observados nas lojas de departamento mostram alguma 

fragilidade quando pensamos em durabilidade (em relação às roupas de 

inverno). A roupa executiva feminina, em ocasiões de meia estação e verão, 

mostra contornos mais específicos, distanciando-se dos padrões de casacos 

pouco marcados como peça para o trabalho nas empresas.  
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Figura 13 - A mudança de estação é perceptível nas imagens das ruas. 

 

Foto: acervo da autora. 

 

 

No verão o jeans aparece com mais frequência na paisagem, bem como 

calças em cores de tons mais leves e mesmo, as pernas de fora e as sandálias 

que deixam os dedos dos pés a mostra. Dedos dos pés observados durante este 

período se mostram bem cuidados, aparentemente, por profissionais da beleza 

como pedicures. Isso chama a atenção porque, na observação de rua, as mãos, 

diferentemente do que observamos no Brasil (LUZ; MEZABARBA, 2013), não 

recebem corriqueiramente os mesmos cuidados que os pés nus em épocas mais 

quentes. 

 

Figura 14 - Jeans e calças compridas coloridas em tons mais leves e quentes 

 

Foto: acervo da autora. 
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Figura 15 - Vestidos, sandálias e pernas de fora – tons neutros para o trabalho. 

 

Fotos: acervo da autora. 
 

 

6. A guisa de conclusão 

 

Escolhi não tratar a finalização deste texto como uma conclusão, mas sim, 

como uma reflexão parcial com a qual pretendo avançar num futuro próximo. Por 

isso, vou chamar essas conclusões de parciais, e separar essas reflexões em 

dois caminhos: o primeiro sobre a metodologia, ela mesma, tratando de obter 

uma leitura dos espaços através das imagens cotidianas do modo de vestir; o 

segundo, fechando uma percepção a respeito do modo parisiense de vestir no 

espaço público, em um bairro onde o ethos do trabalho se impõe.  

No que se refere à metodologia, a inspiração no trabalho de Pétonnet 

(1995) foi útil para a adoção de uma dada postura enquanto pesquisadora que 

pretende associar as roupas com a vida cotidiana nos espaços públicos. Por 

outro lado, como aprendemos com Barthes (1978) em seu trabalho que analisa 

fotografias em revistas de moda, a imagem não prescinde de uma 

contextualização, de um texto e mesmo, como no caso desta pesquisa, da 

ancoragem nas interações com indivíduos que dominam a gramática do bairro 

(ou da cidade). Este é o caminho para gerar reflexões mais densas e conclusões 

robustas que costuram o ethos da cidade, a apresentação de si na vida cotidiana 

nos espaços públicos, e, neste caso específico, com um recorte de gênero e 

trabalho executivo. 

Sobre a moda-vestuário e a experiência de campo em Paris-La Defense, 

é possível destacar a relevância climática que, atentamente, não pode ser 



26 
 

tratada como determinismo, mas sim, como fator a contribuir com a elaboração 

de um projeto estético individual. Nesse sentido, a percepção do coletivo num 

território predominantemente dedicado ao trabalho executivo ou qualificado 

(atraindo indivíduos que estudaram num curso superior e mesmo numa pós-

graduação) inspira e constrange à adesão de um projeto estético em acordo com 

as regras das empresas. Essas podem dispor de códigos de ética em que o 

modo de vestir considerado fundamental à percepção de decoro e credibilidade 

da empresa está discriminado, bem como, elas podem, até mesmo, lançar mão 

de profissionais de oferecem consultoria a respeito do modo como seus 

empregados devem se apresentar quando representam a corporação. Esses 

fatores consolidam um modo específico de vestir para executivos e, em especial, 

executivas, para quem, diferentemente dos homens com seus ternos, as roupas 

de trabalho ainda não estão “decididas” (HOLLANDER, 1996).    

Durante o inverno não há diferenciações bem marcadas na roupa de 

trabalho, já que o casaco que protege do frio é igual para muitas classes 

profissionais e mesmo para os momentos de lazer, misturando-se nas ruas em 

meio à predominância da cor preta. Aos poucos, percebem-se as adesões ao 

casaco estilo doudoune, mais leves e, portanto, mais confortáveis fisicamente. 

O jogo de cores, com predominância de tons escuros e neutros empresta certa 

monotonia à paisagem. A chamada meia estação é anunciada pela percepção 

de cores quentes e estampas na paisagem, além das pernas sem meias e dedos 

dos pés a mostra em sandálias de modelos variados. Ainda nos dias mais 

quentes, não encontramos muitos braços a mostra na esplanada de La Defense, 

o que pode sinalizar uma regra corporativa de controle das aparências redigida 

ou mesmo tácita.  

A observação da vida cotidiana nos centros urbanos não deveria 

prescindir dos registros imagéticos, e esses registros podem ser divorciados de 

um foco previamente definido. A inspiração no trabalho de campo de Pétonnet 

(1995) acerca de um caminhar que se deixa levar pelo fluxo e pela atmosfera do 

lugar, me levou a buscar o mesmo procedimento para a produção de imagens 

nas ruas, sendo que, a posteriori, percebi a necessidade de classificar e buscar 

padrões e exceções, não prescindindo, no entanto, do esforço de compreender 

o contexto, o ethos, e a totalidade do território.  
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O vestuário litúrgico: uma reflexão nas estruturas culturais e 
sociais 

 

Daniele Caroline Antunes• 

 
 

Introdução 

A cultura material, para Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, parte do 

princípio da dimensão material que cerca a vida social e cotidiana, visto que traz 

rememorações, marcas, atributos e sentido às relações nas quais é gerada, 

podendo justificar-se sobre a economia, o coletivo e o simbólico de cada espaço 

e tempo de uma sociedade (HEYMANN  LACERDA, 2011). O autor ainda pensa 

esses objetos como fontes que ultrapassam a vida, apresentam atributos físico-

químicos e orientam leituras de esferas de fenômenos como: matéria-prima, 

técnicas, processamento etc. (MENESES,1998). 

Dentro desse cenário de trocas e produção material, encontra-se o 

vestuário. Este se conecta como linguagem e se torna produto simbólico que 

comunica diversos conteúdos (SOUZA; GOMEZ; CAMPO, 2013). Desse modo, 

o seu estudo e a sua história se tornam uma fonte para compreender as 

transformações da cultura, agindo como unificadora e abrindo caminhos para 

uma multiplicidade de reflexões, que são interpretadas pelo tempo e ligadas aos 

fatores econômicos, políticos, culturais e dos costumes (SORCINELLI, 2010). 

Diante disso, analisa-se o vestuário dentro dos estudos da cultura 

material, em seguida, relaciona-se e discute-se a ideia de longa duração de 

Braudel, dentro de uma perspectiva de mudança, permanência, influência, 

adaptação e circulação. Ressaltam-se, ainda, seus aspectos formais, materiais, 

construtivos e estético. Como forma de auxiliar a compreensão e discussão 

propostas no presente artigo, optou-se pelo uso de imagens, que foram 

estabelecidas a partir da seguinte temporalidade e espaço: imagens do século 

XV e XVI, por conter o início da representação das vestes litúrgica nas obras de 

arte, assim como suas primeiras representações visuais; um segundo o período 
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entre o século XVIII e XIX, estabelecendo um espaço de tempo para buscar 

visualizar dentro da longa duração; e por fim, o século XXI, finalizando a 

perspectiva. Dentro do espaço, se tem como referência o ocidente europeu, por 

apresentar maiores produções visuais e textuais sobre as vestes, e as atuais em 

venda no país, a fim de pensar essa influência entre tempo e espaço.  

 

 

1. O vestuário como elemento da cultura material dentro dos estudos 

teóricos 

Braudel aborda uma perspectiva reflexiva sobre a história da moda, que 

parte de uma análise da roupa em seu capítulo “Roupa e moda”, publicado em 

Civilização Material, economia e capitalismo - séculos XV-XVIII: as estruturas do 

cotidiano (2005). Nele, o autor analisa a roupa como objeto relacionado às 

mudanças sociais e aos status, pertencente a um processo produtivo vinculado 

a questões sociais e culturais já no final da Idade Média. Ao visar aspectos muito 

além da sua capacidade de ser um simples adorno, relaciona a veste com todos 

os elementos que a cercam, todas as relações e o que está ao seu redor, 

incluindo a de quem fabrica com quem usa, em uma análise que ressalta 

questões econômicas e valores culturais de uma dada época e sociedade.  

 
A história das roupas é menos anedótica do que parece. Levanta todos 
os problemas, os das matérias-primas, dos processos de fabrico, dos 
custos de produção, da fixidez cultural, das modas, das hierarquias 
sociais (BRAUDEL, 2005, p. 281). 

 

Nos estudos da cultura material e do vestuário, vale ressaltar o historiador 

Daniel Roche e seu livro História das coisas banais (2000), em que aborda a 

importância do estudo da cultura material como fonte histórica, por meio da 

relação de objetos (artefatos e vestimentas) com os aspectos da esfera social, 

já que carrega parte da história das relações humanas que podem levar a 

hipóteses e à compreensão da história social. Roche e suas fontes de registros 

visam análises relacionadas a tempo, espaço, características e valores, os quais 

podem definir padrões, comportamentos e estilos de vida que, inseridos nas 

perspectivas da Nova História, promovida pela escola dos Annales, permite uma 

melhor e maior compreensão das sociedades e de todos os seus aspectos 

possíveis, ligados à vida humana e as suas estruturas.  



31 
 

Em sua outra obra A cultura das aparências (2007), Roche desenvolve 

uma análise sobre as vestimentas e os costumes da França, especificamente 

Paris, entre os séculos XVII e XVIII. Nela, dedicou-se exclusivamente ao 

universo das roupas, evidenciando os sistemas indumentários franceses, por 

exemplo, elementos hierárquicos, de consumo e circulação, como forma de 

mostrar uma sociedade e seus valores simbólicos e estéticos que estruturavam 

a “cultura das aparências” daquele momento (GUIDO, 2015). 

Assim, a roupa transforma, atinge e traz significados em sua forma de 

usar, que podem variar de acordo com o tempo e o lugar, atuando na constituição 

do indivíduo e transmitindo sentimento e emoção. A peça navega em um diálogo 

entre o contexto social e material, possível de se perceber quando observado 

em relação a todo um sistema de diferenciação. Essas diferenças são simbólicas 

e sociais, inconscientes e apropriadas, de modo que a sua evolução social está 

na criação de artefatos que produzem cultura em forma de treco (MILLER, 2013). 

Por sua vez, as manifestações sociais e simbólicas estão associadas a 

um sistema de comunicação do vestuário, expressas em sua forma material, com 

qualidades concretas e tangíveis. Tornam-se reconhecidas como cultura 

material e funcionam como guia de evidência para registros documentais de um 

lugar e época (McCRAKEN, 2003), constituidor de posições nas estruturas 

sociais e de status (CRANE, 2006), que adquire vivências e representações por 

meio das relações entre roupa, indivíduo e sociedade, capaz de transmitir 

valores e sinalizar significados de um conjunto de relações simbólicas 

(BERGAMO, 1998). 

Primeiramente, esse artefato é de característica funcional e, ao longo da 

sua trajetória, incorpora sentidos que atribuem novas interpretações, as quais 

ajudam a tornar compreensível o mundo social e os indivíduos (BITTENCOURT, 

2009). Essa interpretação é, portanto, processo de construção de memória e de 

leitura crítica, que exterioriza valores, costumes, economias e formas de viver 

dos indivíduos e ações. De um passado memorizado, em um processo de 

conhecimento, apreendem-se as manifestações e as heranças, documentam-se 

as construções passadas e constrói-se um modelo interpretativo da cultura 

(MENESES, 2009). Percebe-se, nesse contexto, uma história de ciclo, de 

relações, ligações, estruturas sociais, políticas e econômicas, possível assim, 

associá-lo com os estudos teóricos de Braudel e da longa duração. 
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No artigo “A história e as ciências sociais: a longa duração” (2007), 

Braudel aborda a necessidade de expandir a atividade da história para as 

múltiplas ciências partindo do princípio de uma nova história, a partir dos 

pressupostos da escola de Annales e das estruturas, os modos de se fazer 

história sob uma perspectiva de ciclos, crises, relações e ligações, ou seja, a 

longa duração. Portanto, o autor reafirma que uma história política, ligada ao 

social e econômico, proporciona uma história de longa duração. Braudel 

comandou a segunda geração da escola de Annales, defendendo o conceito de 

que os acontecimentos isolados não contam nada às pessoas, é preciso ir além 

desses eventos e combinar os estudos da longa duração com as conjunturas 

políticas, econômicas e culturais. 

Assim, a historiografia passava dos fatos transitórios, efêmeros e 

momentâneos, para os que pudessem ser vistos e identificados, bem como as 

estruturas e os elementos constantes que regem as relações sociais do passado 

e do presente, relacionando-os com os próprios acontecimentos, para o seu 

entendimento. Nesse sentido, Braudel (2007, p.44) divide a duração em três 

períodos: curta, média e longa. Na curta duração, o autor o relaciona aos eventos 

políticos situações individuais que alteram e marcam o curso da história, “tempo 

breve, ao indivíduo, ao evento”, por exemplo, a Revolução Francesa. Na média 

duração, pensa em uma conjuntura, vista em uma ou algumas décadas. 

Enquanto isso, a longa duração só é compreensível quando é vista e pensada 

em séculos, pois é estrutural, com mudanças quase imperceptíveis para o 

indivíduo, porém é indispensável para a historiografia de Braudel, na qual tudo 

gira em torno dela. Além disso, evidencia-se que é importante, para um 

historiador, compreender a simultaneidade e a indissociabilidade dessas 

durações (MELLO, 2017). 
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2. O pensar a veste religiosa dentro da perspectiva das mudanças e 

permanências, as influências, a circulação, os movimentos e as 

adaptações na sociedade ao longo dos tempos 

O vestuário religioso como objeto importante em rituais de culto ao divino 

encontra-se, desde o Antigo Testamento, exercendo um papel simbólico. O 

próprio termo “vestimenta sagrada” provém dos trajes utilizados por sacerdotes 

depois de Cristo na Igreja Católica, que tem a sua origem nas sociedades greco-

romanas (VALE, 2016), segundo Robert Lesage: 

 

[...] enquanto a sociedade adotava as roupas curtas de seus invasores, 
os membros do clero permaneceram fiéis à tradição na qual usavam 
vestes amplas e longas, algo muito semelhante à túnica hoje usada 
pelos sacerdotes [...] (LESAGE, 1959, p. 80). 

 

As vestes oficiais litúrgicas católicas ocorreram na época carolíngia, com 

a definição oficial dos paramentos próprios de cada grau do sacramento, 

assumindo a aparência que se conhece atualmente (VALE, 2016).  

Os paramentos litúrgicos são compostos por acessórios, cobertura para a 

cabeça, meias, sapatos, vestes interiores e exteriores, ecada posição 

hierárquica e celebração tem sua própria veste e cor a serem usadas entre Papa, 

Cardeal, Arcebispo, Bispo, Presbítero e Diáconos. Para algumas peças, é 

realizada uma oração específica no momento de vesti-la ou algum ato simbólico 

e, ainda, apresentam detalhes e símbolos respeitando as regras e mudanças 

trazidas com o tempo (VALE, 2016). 

 

 

3. As mudanças 

De acordo com Renilda Santos do Vale (2016), os trajes eclesiásticos 

sofreram transformações tanto nas formas, nos cortes e nos tecidos, quanto na 

maneira de serem confeccionados, sendo que vários fatores contribuíram para 

isso, como a relação entre o Estado e a Igreja, e a Revolução Industrial. 

Partindo do início, pode-se pensar que as primeiras mudanças ocorreram 

a partir do momento em que houve o encontro com os romanos e as suas vestes, 

que, com o tempo, foram adaptadas ao corpo, remodeladas e originaram outros 
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paramentos litúrgicos que foram incorporados e estão presentes até os dias de 

hoje em celebrações religiosas, porém, com características específicas (INHAM, 

2015). 

Assim, de acordo com o autor, vale destacar essa mudança como um 

processo de diferenciação das roupas litúrgicas com as demais das sociedades 

como reflexo das invasões bárbaras, pois, com as novas relações, originaram-

se trocas que, consequentemente, modificaram as vestes da sociedade da 

época. Nesse sentido, afastou-as ainda mais das antigas roupas, marcando 

oficialmente a diferenciação com as vestes do cotidiano, que, em seguida, 

indicaram um trabalho artístico dos trajes utilizados pelos sacerdotes depois de 

Cristo, especialmente entre os séculos XII-XV, como a utilização do ouro e de 

tecidos finos (VALE, 2016), para reforçar ainda mais a estética desta vestimenta, 

como específica para um uso, função e pessoas. 

Um dos primeiros registros sobre a matéria-prima e estética ocorreu na 

Bíblia, com Moisés descrevendo como deveria ser a roupa de um sacerdote: 

“com a veste na cor púrpura e escarlate, de carmesim e linho, com fios de ouro 

que uniam as tramas do tecido” (EXÔDO, 39, 1-6 apud VALE, 2016, p. 23). Há 

registros, desde o século II, da diferenciação do traje de um sacerdote com o 

restante da sociedade e, no século IV, alguns registros apontavam para o uso 

de peças brancas para celebrações (VALE, 2016). 

Com o passar dos séculos, esses trajes se tornaram mais complexos 

(LEVENTON, 2009). De tal modo, é na Idade Média que a Igreja se consagra 

como uma Instituição economicamente forte, reforçada pela antiga aliança com 

o Estado – a qual ocorria por meio de dízimos, doações, confrarias e diversas 

contribuições voluntárias ou obrigatórias que recebia. Isso refletia na qualidade 

do tecido, isto é, no uso de materiais importados, como veludo, damasco, linho 

e seda, na utilização do fio de ouro e prata tanto nos tecidos quanto nos 

bordados, no uso de pedras preciosas, além de pessoas exclusivas para a 

confecção das vestes (FREIRE ; VALE, 2014). 

Segundo Freire e Vale (2014), desde quando os trajes religiosos se 

tornaram oficiais, no ano de 581, no Concílio (Sínodo) de Gália, sofreram 

mudanças em seu aspecto estético e na matéria-prima. Ao buscarem novas 

técnicas e materiais, houve a necessidade de encontrar novos profissionais que 

atendiam a essas necessidades. Assim, as mudanças também ocorriam com o 
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próprio confeccionador/artesão da peça, como a procura desde bordadeiros aos 

grandes tecelões. 

As cores das vestes, no início, eram claras, na maioria, brancas. Com a 

Idade Média e o auge da Igreja, começaram-se a definir cores novas e mais 

diferenciadas para as roupas litúrgicas. Entre os séculos XV e XVI, ainda não 

havia uma cor definida para as celebrações aos domingos e nos demais dias. 

Sendo assim, cada diocese possuía seus próprios segmentos de cores, diferente 

dos modelos definidos com os quais se está acostumado hoje em dia (INHAM, 

2015). Segundo Inham: 

 
A sequência de cores foi proposta pelo papa Pio V (São Pio V), em 
1570, e, desde então, está sendo utilizada. Assim, foram agregados 
significados as cores escolhidas, com o intuito de nos guiar durante o 
ano litúrgico (INHAM, 2015, p. 26).  

 

Verificam-se mudanças também com o desenvolvimento dos estratos 

sociais, nos quais cada posição hierárquica e missa celebrativa tinha sua própria 

veste a ser usada, sendo eles: Papa, Cardeal, Arcebispo, Bispo, Presbítero e 

Diáconos. Já cada classe ou posição deveria transmitir uma distinção visual, 

estabelecida pelas normas sobre tipos de tecido, cores e materiais permitidos, 

imposta pelas autoridades, como as Leis Santuárias, que prevaleceram entre os 

séculos XIV ao XVIII (ROCHE, 2007). 

Essas mudanças aconteceram de modo lento e sempre respeitando as 

tradições e simbologias da religião cristã, quando estabelecidas. É mais notável 

perceber as mudanças pela qualidade do material utilizado, já que o poder e o 

capital da Igreja, com o tempo, perderam sua força e, com isso, houve uma 

diminuição das vestes litúrgicas confeccionadas, por exemplo, em fio de ouro. 

Isso também não significa a extinção de produção em materiais finos, visto que 

são vistos ainda nos dias de hoje. Atualmente, pode-se constatar, com mais 

abundância, a produção e os bordados em fios metálicos e dourados no lugar de 

fios de ouro, pérolas e pedras preciosas, além de detalhes em tecidos de veludo, 

seda e brocado (FREIRE ; VALE, 2014), como mostram as imagens 2 e 3. 

Assim, em resumo, as mudanças apresentam estar mais relacionada à 

confecção e aos materiais utilizados, enfatizando a diferenciação entre as 

demais vestes. 
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Imagem 1 - Pintura de Francisco de Zurbarán em óleo sobre tela de San 
Ambrosio, 1626-1627 

 

Fonte: Museo Thyssen-Bornemisza1. 

 

Imagem 2 - Capa de Asperge do século XIX, do estilo italiano, possui bordados 
em fios de ouro, em tecido plano e em relevo com enchimento em papel cartão 
ferro, aplique de gorgurão de seda amarelo sobre cetim de seda creme, pérola 
semi esférica dourada, canutilhos de prata, lantejoulas prateadas, galão de fios 

metálicos dourados e franja sobre cetim de seda creme. Fecho em metal 
dourado com pedrarias 

  
 

Fonte: Vestes Sagradas, 20172. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Disponível em: <https://www.museothyssen.org/>. Acesso em: 20 ago. 2020. 
 2Disponível em: <https://www.deaparamentos.com.br/wp-
content/uploads/2017/10/vestes_sagradas.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2020. 

https://www.artsy.net/museo-thyssen-bornemisza
https://www.museothyssen.org/
https://www.deaparamentos.com.br/wp-content/uploads/2017/10/vestes_sagradas.pdf
https://www.deaparamentos.com.br/wp-content/uploads/2017/10/vestes_sagradas.pdf
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Imagem 3 - Modelo de Capa de Asperge atual para venda na internet, 
confeccionada com tecido brocado nas cores: vermelho, amarelo e dourado. 
Contendo bordados na frente e nas costas em baixo, alto relevo elaborados 

com fios metálicos e linhas de poliéster, de 2,390,00 reais 

 

Fonte: CIM Paramento 20213 . 

 

Como se pode perceber, nas imagens acima, visualmente as vestes 

possuem muitas semelhanças, porém, o destaque das mudanças ocorreu no 

processo de confecção e utilização da matéria prima, com alguns materiais 

caindo em desuso e sendo substituídos por outros mais acessíveis, 

possivelmente, para facilitar seu processo de construção e acessibilidade. Na 

imagem 1, destaca-se o uso de fios de ouro e seda, a imagem 2, mostra uma 

transição, ao trabalhar com os fios de ouro e fios dourados, com metal dourado 

e pedrarias e o uso da seda, já na imagem 3, a confecção se dá por meio do uso 

de fios metálicos e tecidos brocados. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Disponível em: 
<http://cimparamentos.com.br/single.php?Produto=CPA_VR01__CAPA_DE_ASPERGES_VER
MELHA_-_JHS>. Acesso em: 20 ago. 2020. 
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3.1 As permanências 

Como permanências, pode-se evidenciar a questão hierárquica e 

simbólica que o vestuário litúrgico apresenta diante de uma sociedade. Para 

Melissa Leventon (2009), a hierarquia tem uma perspectiva mística e sagrada. 

De acordo com a Instrução Geral do Missal Romano diz-se que: 

Na Igreja, nem todos os membros desempenham as mesmas funções. 
Esta diversidade de funções na celebração da Eucaristia é significada 
externamente pela diversidade das vestes sagradas as quais, por isso, 
são sinal distintivo da função de cada ministro (IGMR, 2002, p. 45). 
 

A veste litúrgica nasce com uma identidade sagrada, que desde o Antigo 

Testamento exercia um papel simbólico dentro da sociedade (LESAGE, 1959). 

Ela traz a ideia associativa com Cristo e a aproximação com o ser divino, que se 

iniciou com os primeiros cristãos da era apostólica por meio dos símbolos 

(FREIRE; VALE, 2014). Pensar esse valor simbólico da roupa e sua 

representação reflete parte do pensamento atual, visto que reforça o poder 

simbólico existente na materialidade e no que pode representar e transmitir. 

De acordo com Inham (2015), o sacerdote paramentado é um símbolo de 

Cristo no altar, uma memória e lembrança de seu sacrifício, que, junto com os 

outros símbolos litúrgicos, reforçam a identidade e o sentido da crença católica. 

A veste litúrgica usada pelo sacerdote durante a celebração da Sagrada 

Eucaristia deve, em primeiro lugar, demonstrar que ele não se encontra lá em 

privado, mas que está lá em lugar de alguém, de Cristo (RATZINGER, 2010).  

Aos símbolos são incorporados os signos, aquilo que dá sentido às 

representações e às mesmas significações, atuantes como produtos 

permanentes que representam e reforçam as ideias da fé dos sacerdotes e de 

seus fiéis. Assim, elas passaram a ser reforçadas na estética por meio dos 

bordados, como se pode notar nas imagens que se tornaram um elemento 

fundamental na estética católica.  

  
Apesar de serem utilizados desde o início do cristianismo, como se 
pode constatar nas pinturas, não se sabe ao certo quando os símbolos 
começaram a ser utilizados nos paramentos (através de bordados, 
aplicações etc.), porém, é grande a sua importância hoje nas 
celebrações litúrgicas. Os símbolos litúrgicos são de grande valor, uma 
vez que possuem uma linguagem misteriosa e, de certa forma, 
explicam para o católico o mistério que está sendo celebrado no altar 
(VALE, 2026, p. 22). 
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Em relação às permanências, pode-se pensar, então: em primeiro lugar, 

as características que sempre estiverem presentes, como a carga simbólica e 

hierárquica e, em segundo lugar, as que se tornaram regras com o tempo e, 

desde esse momento, permanecem as mesmas dentro dos padrões permitidos, 

como os modelos que foram se estabelecendo, como: a forma e cores litúrgicas, 

que podem ser vistas nas imagens 4, 5, 6 e 7 abaixo: 

 

 

 

Imagem 4 - Pintura de Claudio Coello em óleo sobre tela de Inácio de Loyola, 
1491-1556 

 

Fonte: WikiArt: Enciclopédia de artes visuais4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Disponível em: < https://www.wikiart.org/pt/claudio-coello/san-ignacio-de-loyola>. Acesso em: 
20 ago. 2020. 



40 
 

Imagem 5 - Modelo de casula com bordados usada no século XVIII, nas cores 
branco, vermelho, dourado, verde e amarelo 

 

Fonte: Vestes Sagradas, 20175. 

 

 

Imagem 6 - Modelo de casula brasileira com bordados usada no século XIX, 
nas cores preto, branco de prateado 

  

Fonte: Vestes Sagradas, 20176 . 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Disponível em: 
<https://www.deaparamentos.com.br/wpcontent/uploads/2017/10/vestes_sagradas.pdf>. 
Acesso em: 20 ago. 2020. 
6 Disponível em: 
<https://www.deaparamentos.com.br/wpcontent/uploads/2017/10/vestes_sagradas.pdf>. 
Acesso em: 20 ago. 2020. 

https://www.deaparamentos.com.br/wpcontent/uploads/2017/10/vestes_sagradas.pdf
https://www.deaparamentos.com.br/wpcontent/uploads/2017/10/vestes_sagradas.pdf
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Imagem 7 - Modelo de casula com bordado atual para venda na internet de 
2.064,00 reais, nas cores vermelho, amarelo e dourado 

 

Fonte: CIM Paramento, 20217. 

 

Como é possível visualizar, as imagens 4, 5, 6 e 7, possuem muitas 

semelhanças, como as primeiras imagens (1, 2 e 3), a veste pertencente ao 

século XV (imagem 4) em comparação até o modelo atual (imagem 7), nota-se 

o uso recorrente do símbolo IHS, que significa a representação de Jesus Cristo, 

destaca-se também, os ornamentos e arabescos bordados nas vestes, tanto na 

parte central das costas, como na frente. Nas costas do modelo, repara-se um 

recorte em forma de cruz, e na frente, um recorte em forma retangular, ambos, 

bordados e decorados com símbolos (arabescos e IHS). Destaca-se a 

permanência formal da peça, modelo sem mangas, com aberturas nas 

extremidades, laterais frontais em formato em “S” e por fim, a semelhança das 

cores e tons utilizados nos tecidos e bordados da casula, como o vermelho, 

dourado e amarelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Disponível em: 
<http://cimparamentos.com.br/single.php?Produto=CR_VR09__CASULA_ROMANA_VERMEL
HA_JHS_E_ESCUDO_MARIANO>. Acesso em: 20 ago. 2020. 

http://cimparamentos.com.br/single.php?Produto=CR_VR09__CASULA_ROMANA_VERMELHA_JHS_E_ESCUDO_MARIANO
http://cimparamentos.com.br/single.php?Produto=CR_VR09__CASULA_ROMANA_VERMELHA_JHS_E_ESCUDO_MARIANO
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3.3 As influências 

Como influências, em primeiro lugar, tem-se a sociedade e as vestes 

romanas, que, das togas amplas e longas (imagem 8), inspirou as vestes 

litúrgicas posteriormente desenvolvidas. Em seguida, além disso, sua 

semelhança é perceptível quando se observa a túnica hoje usada pelos 

sacerdotes sob a estola e a casula (LESAGE, 1959).  

As primeiras vestes também passaram por mudanças quando a arte 

decorativa religiosa se transformou a partir do século XVIII, a partir do momento 

em que a riqueza ornamental estava sendo transferida à roupa (FREIRE ; VALE, 

2014). Ou seja, a veste religiosa se tornou influenciável pela arte ornamental e 

da arquitetura das igrejas, com o passar dos tempos, transformando-se em 

luxuosa (INHAM, 2015). Essa relação e influência artística é de grande 

importância, já que os detalhes e ornamentos com detalhes passavam 

mensagem de sucesso, riqueza e poder (VALE, 2016). 

Coloca-se em destaque também não apenas as influências que a veste 

litúrgica sofreu, mas também aquilo que ela inspirou, como a toga, que originou 

a batina, usada com um cordão na cintura. Esta, por seu turno, influenciou o 

desenvolvimento de mais outras vestes: alva, túnica e casula (VALE, 2016). Ao 

comparar uma toga romana à imagem de uma alva de outra década, é possível 

observar semelhanças, podendo assim perceber as influências com as imagens 

9, 10 e 11. 
 

Imagem 8 - Toga romana 

 

Fonte: Edupics8. 

 
8 Disponível em: < https://www.edupics.com/coloring-page-toga-i13323.html>. Acesso em: 20 
ago. 2020. 



43 
 

Imagem 9 - Modelo de Alva branca atual para venda na internet, 
confeccionada em microfibra ou cambraia de linho, com rendas litúrgicas, 

rendas guipir e bordados em baixo relevo. São confeccionadas sob medida a 
partir de 407,00 reais 

 

Fonte: CIM Paramento, 20219. 

 

Imagem 10 - Modelo de Alva branca atual para venda na internet, 
confeccionada em tecido leve, propiciando um movimento fluido para as peças 

 

Fonte: Arte Sacro, 202110. 

 

 

 
9 Disponível em: <http://cimparamentos.com.br/single.php?Produto=AV_02_ALVA>. Acesso 
em: 20 ago. 2020. 
10Disponível em: <https://www.artesacro.com.br/tunicas/tunica-alva-lisa.html>. Acesso em: 20 
ago. 2020. 

http://cimparamentos.com.br/single.php?Produto=AV_02_ALVA
https://www.artesacro.com.br/tunicas/tunica-alva-lisa.html
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Imagem 11 - Modelo de Túnica Franciscana preta atual para venda na internet, 
confeccionado em tecido gabardine de 500,00 reais  

 

Fonte: Paramentos Litúrgicos, 202111. 

 

As influências são notadas principalmente em relação ao aspecto formal 

da peça, como mostram as imagens 8, 9, 10 e 11, por exemplo, seu 

comprimento, um retângulo comprido com pregas, proporcionado pelo evasê, 

com mangas compridas. Assim, percebe-se a toga romana como influência para 

a alva e para o modelo da túnica franciscana, proporcionando uma estética mais 

simplista. 

 

3.4  As adaptações 

Com as mudanças e transformações sociais ocorrendo, foram 

necessárias novas adaptações no âmbito da confecção e estética da veste 

litúrgica, adequando-as aos costumes da sociedade em que estava inserida e 

das necessidades que o tempo e as estruturas se mostravam e se modificavam, 

como as adaptações devido as regras, normas, os concílios e as leis santuárias 

e a atuação de novos profissionais na construção da peça, que melhor se 

adaptassem às formas de produção para cada paramento específico. 

 

 

 
11 Disponível em: <https://www.paramentosreligiosos.com.br/habito-para-frade-menor>. Acesso 
em: 20 ago. 2020. 

https://www.paramentosreligiosos.com.br/habito-para-frade-menor
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Um exemplo desse cenário se encontra nos séculos XII a XV, quando a 

confecção de indumentária litúrgica se tornou cada vez mais elaborada. Por essa 

razão, exigia profissionais mais adaptados às ferramentas e capacitados, por 

exemplo, os costureiros, bordadeiros, chapeleiros e outros profissionais que 

traziam mais conhecimento sobre o trabalho e, consequentemente, contribuíam 

para a elaboração de trajes com mais adornos, bordados e materiais específicos 

(VALE, 2016).  

 

 

3.5 Movimentos e circulação 

É válido refletir que a estética, o material e o modelo foram de grande 

circulação entre povos, lugares e tempos, sendo copiados e adaptados, 

tornando-se influências entre as relações das sociedades e de suas culturas. 

Segundo Freire e Vale (2014), o trabalho com a circulação de tecidos para a 

confecção da roupa litúrgica é comum desde a Idade Média. 

Com efeito, pode-se destacar a importação de materiais têxteis para a 

confecção da peça, modalidade que ocorre desde o desenvolvimento das roupas 

litúrgicas, pela importância da exclusividade e pela sua característica de 

distinção social acarretada pelas posições sociais, e das leis santuárias, que 

procuravam, por meio da materialidade e dos adornos, a particularidade, 

principalmente Papal, uma exclusividade decorativa, de técnica e de cores. 

Essas características específicas também acompanhavam a inovação, uma vez 

que, com a circulação de novos modelos, exigiam-se novas mudanças estéticas, 

que geravam consumo e, consequentemente, moviam a economia (ROCHE, 

2007). 

E por fim, pensar na circulação dos símbolos e da própria veste, visto essa 

como referência estética e formal, como mostram as imagens de 1 a 11, que se 

propagou entre os séculos e sociedades, desde a Europa no século VX aos 

modelos atuais vestidos e os encontrados em sites para venda no Brasil. 

 

 

 

 



46 
 

4. Considerações finais 

Assim, é válido ponderar que a veste litúrgica, como uma peça que se 

procedeu em séculos, gerou, desenvolveu e propagou elementos de valores e 

símbolos que ocorreram pelas consequências estruturais do desenvolvimento 

social, o qual é notável dentro de uma perspectiva de longa duração. Percebe-

se, nesse contexto imagético e textual, uma história de ciclo, de relações, 

ligações, estruturas sociais, políticas e econômicas, como abordam Braudel e os 

demais estudos teóricos, em que as vestes religiosas afetam uma sociedade e 

também de como a sociedade afeta as vestes, podendo considera-la uma veste 

muito antiga e que resiste até os tempos de hoje com uma certa eficácia 

simbólica. 

As mudanças e adaptações são processos lentos e discretos entre 

séculos. Como se pode ver pelas imagens, a estética, sua modelagem, o 

modelo, a presença de signos, símbolos bordados e a própria simbologia do que 

a roupa representa permanecem, o que difere são os elementos da matéria-

prima utilizados, que pode variar principalmente por causa de recursos 

econômicos, mercados de trocas disponíveis e o lugar/sociedade, seu tempo e 

o próprio indivíduo que usa e confecciona.  

Podem-se pensar as influências, adaptações, circulações, mudanças e 

permanências como elementos interligados que sofrem interferência uns dos 

outros. Posto isso, diversos apontamentos, como a toga, um modelo de vestido 

branco usados por romanos, tornou-se referência das primeiras vestes litúrgicas, 

que se modificou em estética e materiais, por intervenções socioculturais e 

recursos, até se apresentar aos modelos nas representações do século XVI e 

XVII, com vestes de seda, fios de ouro e pedrarias, em uma Europa onde a Igreja 

era vista como uma grande potência, que sofreu algumas e lentas mudanças e 

se adaptou às novas regras e leis. Dessa forma, podem ser vistas como 

mudanças e reflexos das influências que surgem das sociedades, que se 

modificam e se adaptam. 

No mais, é interessante ressaltar a permanência do valor simbólico 

associado às vestes, que pendura até os dias de hoje, e como ele interfere 

desenvolve uma dinâmica comportamental e psicológica dos indivíduos, além da 

semelhança estética perceptível. Ou seja, o vestuário litúrgico não sofreu uma 
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grande ruptura como as outras modas e vestes, porém sofreu lentas mudanças 

marcadas pelas transformações e necessidades sociais, economias e políticas. 

Essa metodologia de se pensar a longa duração em Braudel mostra-se 

significativa ao perceber e refletir sobre as questões abordadas, de causas e 

seus efeitos: como um conjunto de estruturas sociais cotidianas que interferem 

umas nas outras e modifica de forma simultânea e transformadora. Essa 

aplicabilidade dentro dos estudos do vestuário litúrgico permitiu, portanto, 

detectar a fonte e pensá-la dentro de uma perspectiva mais aprofundada, além 

de fornecer pesquisas e estudos que contribuem para os estudos da cultura 

material e para o entendimento e conhecimento das vestes religiosas. 
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A mídia de moda em tempos de pandemia: uma análise da 

revista Vogue no Brasil, Itália e Portugal 

 

Ana Caroline Siqueira Martins• 

 

 
Introdução 

A moda, enquanto fenômeno social, pode ser compreendida como a “tela” 

expressiva do tempo e valores histórico-culturais que manifesta. Por meio das 

expressões de moda é possível descrever práticas que permitem discutir 

comportamentos, conceitos, teorias e implicações. No caso específico desse 

estudo, objetivou-se analisar o posicionamento da revista Vogue, considerada 

uma das publicitações mais relevantes de moda do mundo, em meio aos 

primeiros meses da pandemia de COVID-19, vírus altamente transmissível que 

atingiu todo o mundo no ano de 2020 e 2021.  

Definiu-se como objeto de estudo as capas das versões italiana, 

portuguesa e brasileira da revista Vogue em abril e maio de 2020, primeiros 

meses da pandemia. Para tanto, metodologicamente foram contempladas a 

pesquisa bibliográfica e documental, que permitiram verificar que houve 

respostas editoriais muito distintas entre as capas das revistas investigadas, em 

especial à Vogue brasileira, que, de certo modo, retardou sua postura quanto a 

uma conscientização mais contundente sobre a pandemia, o que também retrata 

a conduta comportamental do país, em termos governamentais e culturais, 

principalmente. 

 

 

 

 

 

 
• Doutora em História pela Universidade Estadual de Maringá – UEM. 
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2. Desenvolvimento 

No século XXI, é nítido que o poder da imagem conquistou espaços nunca 

antes vistos. A popularização da internet e das tecnologias da informação e 

comunicação (Tic´s) fizeram da expressão imagética um manifesto importante 

do nosso tempo. 

De acordo com Belting (2014, p.10), a imagem, seja ela qual for, “é um 

objeto tangível, com uma história, um objetivo que pode ser classificado, datado 

e exibido [...] e se apresenta no limiar entre a existência física e mental”. No caso 

da imagem de moda, e mais especificadamente a construção da imagem 

publicitária de moda presente nas revistas, estas revelam não somente as pré-

disposições de estilo e gosto daqueles(as) que a formulam, mas as escolhas 

mercadológicas, de valores e crenças difundidos pela mídia. 

Para Bourdieu (apud DUARTE, 2000, p.1), a mídia é o “quarto poder”, logo 

depois do poder executivo, legislativo e judiciário, à medida que contribui para 

reforçar elementos da economia e da política”. Em se tratando da mídia de moda, 

esses aspetos aparecem de forma pontual, conforme o grau de difusão e linha 

editorial do veículo. Todavia, entende-se que independe do viés ideológico, 

mercadológico e publicitário de um meio de comunicação, como a revista, por 

exemplo, cabe a ele ser lente dos acontecimentos sociais, sendo responsável 

por produzir e fazer circular notícias, fatos históricos e sentidos que, sem dúvida, 

contribuem para a construção de saberes, debates socias e pontos de vista 

diversos. 

Entre as muitas mídias de moda existentes, destaca-se a revista Vogue, 

foco desse estudo. Esta foi criada em 1892 nos Estados Unidos por Arthur 

Baldwin Turnure, com o propósito inicial de divulgar acontecimentos da alta 

sociedade Nova Iorquina, representando seus interesses e estilos de vida, entre 

eles as vertentes de moda (ANGELETTI; OLIVA, 2006). “Em 1909 é adquirida 

por Condé Nast que a transforma num sucesso mundial, focando-se no mundo 

da moda e abandonando totalmente os temas fictícios presentes noutras 

revistas” (AZEVEDO, 2017, p.13). 
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No Brasil, a edição nacional de Vogue foi lançada em 1975. Já na Itália 

um pouco antes, no ano de 1964, e mais recentemente, em 2002, foi lançada a 

Vogue Portugal (ELMAN, 2008. AZEVEDO, 2017). Na atualidade, a Vogue é 

veiculada em edições específicas em 26 países, além da sua distribuição em 

diversos outros, fato que a consolida como um dos principais expoentes do 

jornalismo de moda no mundo. 

Brandão (2005, p.20), expos sua definição sobre Vogue, dizendo que: 

Cedo compreendi que a Vogue não era uma revista para grã-finos, era 
mais que isso. Era comportamento, atitude, olhar sobre o mundo, lugar 
que abrigava quem estava (e está) criando, produzindo de arte a moda, 
de negócios a artesanato, informação, cultura (BRANDÃO, 2005, p. 
20). 
 

 As palavras do autor, publicadas em 2005 fazem ecoar duas questões: a 

primeira sobre a importância das imagens ilustradas nas revistas como uma 

expressão cultural do que acontece no mundo; e a segunda se insere na ideia 

de que, talvez, há mais de 15 anos, Brandão não vislumbrasse os 

posicionamentos de Vogue em meio a uma pandemia de ordem mundial. 

No ano de 2020 o Brasil e boa parte de mundo foi afetado por uma 

pandemia de um vírus altamente transmissível e letal, o coronavírus, também 

chamado de COVID-19. Entre seus sintomas as síndromes respiratórias, 

pneumonias e resfriados, bem como complicações mais sérias que levam a 

morte. Segundo a Agencia Brasil, em 24/05/2021 o Brasil contabilizava 450.031 

óbitos e 16,2 milhões de casos de coronavírus (VALENTE, 2021). Trata-se desse 

modo de um acontecimento de grande impacto histórico cultural, que muda 

padrões de vida e comportamentos. No caso da pandemia em questão, pode-se 

citar a necessidade do isolamento social, uso de mascaras, higienização das 

mãos com álcool em gel, entre outros. 

No campo da moda, os impactos foram significativos, além do movimento 

de forte adaptação das empresas, marcas, profissionais e órgãos do setor para 

manter a sustentabilidade dos negócios. Krusty (2021, p.1) relata que no “cenário 

de incertezas causado pela pandemia de covid-19, renomadas marcas do 

segmento de moda feminino e masculino no Brasil enfrentam uma grande crise 

financeira”. 
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 O campo da moda mundial e brasileiro tem se adaptado em tempos de 

pandemia, em um período que já ultrapassa um ano. Em paralelo. a própria 

sociedade busca formas de lidar com os efeitos de um acontecimento histórico 

de ordem global. E nesse artigo, procurou-se averiguar as formas que as revistas 

Vogue Brasil, Itália e Portugal se manifestaram nos primeiros meses de 

pandemia. 

 

3. Análises e considerações finais 

Considerando a análise proposta nesse estudo, buscou-se investigar o 

posicionamento das revistas Vogue Brasil, Itália e Portugal nos primeiros meses 

da pandemia de COVID-19, abril e maio de 2020. E assim os desdobramentos 

da Vogue brasileira. 

As capas das revistas foram escolhidas por conta do grau de influência e 

atenção que possuem, já que não precisam ser compradas para serem 

visualizadas, o que democratiza o acesso pelo menos à capa; são o meio de 

atração das revistas para a compra de suas edições; bem como anunciam por 

meio das imagens e chamadas/manchetes os assuntos considerados 

importantes para a mesma. Nesse sentindo, entendeu-se a capa como a lente 

interpretativa dos posicionamentos das edições de Vogue nos três países 

abordados. As imagens escolhidas, os títulos e demais elementos do discurso 

estético das capas foram enfatizados na busca de uma interpretação sobre as 

escolhas presentes nas imagens. 

A seguir, na figura 1, imagens referentes as revistas investigadas. 
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Figura 1 - Edições de Vogue Itália, Portugal e Brasil em abril e maio de 2020 

 
Fonte: Lucas (2020a, 2020b); Gomes (2020); Nunes (2020a). 

 

Conforme exposto na figura 1, no mês de abril e maio de 2021, a revista 

Vogue Itália publicou em sua capa uma imagem em branco, propondo “o 

renascimento de uma nova história”, traduzindo “o momento desafiador que 

estamos vivendo e a necessidade de reescrevermos o mundo novo que está 

para começar” (GOLLDENZON, 2020, p.1).  A revista teve edição bimestral, por 

isso a mesma capa nos dois meses investigados. 

Nas palavras do diretor chefe da Vogue Itália, Emanuele Farneti: 

 

O branco é antes de tudo respeito. O branco é o renascimento, a luz 
após a escuridão, a soma de todas as cores. O branco é a cor dos 
uniformes usados por quem coloca suas próprias vidas em risco para 
salvar a nossa. Representa espaço e tempo para pensar, bem como 
permanecer em silêncio. O branco é para aqueles que estão 
preenchendo esse tempo e espaço vazios com ideias, pensamentos, 
histórias, versos, músicas e cuidados com os outros. Branco relembra 
quando, após a crise de 1929, essa cor imaculada foi adotada para as 
roupas como expressão de pureza no presente e de esperança no 
futuro. Branco representa as noites sem dormir daqueles que 
trabalharam nessa questão, nos dois lados do oceano e em condições 
complicadas. Sou grato a todos e cada um deles. Acima de tudo: o 
branco não se rende, mas uma folha em branco esperando para ser 
escrita, a página de título de uma nova história que está prestes a 
começar (REDAÇÃO..., 2021, p.1). 
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A mensagem sobre o propósito contido na escolha de uma capa em 

branco, uma publicação histórica na trajetória da revista revela que os(as) 

agentes de poder de Vogue Itália entenderam o papel da moda para além das 

roupas, passarelas e demais concepções clichês, pois o conceito de moda diz 

respeito à manifestação de uma mentalidade largamente aderida, e por isso 

moda. Entenderam a moda como vetor comunicacional de um cosmo social mais 

abrangente e profundo. Para além das aparências convencionais de moda, 

Vogue Itália em suas escolhas demonstrou uma percepção atual do papel da 

moda na sociedade. 

O significado atribuído ao branco ainda apontava para referências 

históricas da moda, simbologias culturais e linguagem poética para uma revista 

com viés mercadológico, comportamental e publicitário como Vogue. 

Já a revista Vogue Portugal, segunda a ser analisada nesse estudo, 

veiculou no mês de abril duas capas. Na primeira capa avaliada, a imagem em 

preto e branco do casal de modelos Bibi Baltovic e Adam Bardy se beijando com 

o uso de máscara de proteção que cobria nariz e boca.  

A frase na capa da revista "Freedom on Hold" (liberdade em espera) trazia 

em sua mensagem a ideia de uma cápsula do tempo, no qual a imagem 

representaria “O amor, o beijo, símbolos da liberdade, agora suspensa, como um 

registo histórico do momento que a Humanidade atravessa” (REVISTA, 2021, 

p.1). Pode-se destacar a preocupação em não expor modelos e equipe a 

grandes produções fotográficas ou a contato com pessoas que não fossem de 

seu convívio familiar, no caso do casal de modelos. 

Já na segunda capa de abril de 2020, a imagem ilustrada foi de uma 

mulher de pé, com olhos fechados e uma luz focalizada nos mesmos. Essa 

usava um vestido longo vermelho escuro com detalhas em branco e por baixo 

uma camisa azul que tinha apenas sua gola aparente no look (visual). 

A mensagem das imagens das capas, segundo publicação no site da 

revista, é a de reflexão: 
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Conter a propagação do vírus, responsabilidade individual e social é 
um dever de TODOS, dos que se podem dar ao luxo de ficar em casa 
como dos que têm a coragem de continuar a trabalhar, seja em que 
área for. Este não é o momento para sermos mais do mesmo, não é o 
momento para a hipocrisia. Não é o momento para aproveitar brechas 
de oportunismo individual e, ainda menos, político. Não é o momento 
de nos dividirmos, não é o momento de querermos ter razão em vez 
de usarmos a razão. Não é o momento de usar a razão sem emoção. 
Não é o momento de apedrejar quando só precisamos de voltar ao 
tempo de abraçar (LUCAS, 2020a, p.1). 

 

Ao mencionar em sua retórica sobre suas escolhas de capa, Vogue 

Portugal expos uma frase significativa: “não é o momento para sermos mais do 

mesmo, não é o momento para a hipocrisia” (LUCAS, 2020a, p.1), um 

posicionamento importante que fortalecia a ideia de romper com os 

entendimentos vagos quanto a frivolidade da moda, bem como a necessidade 

de pensar em novos e diferentes caminhos para ela. 

Em seguida, na edição de maio (também veiculada em junho, por se tratar 

de uma edição bimestral da revista), Vogue Portugal publicou uma capa em 

parceira com a revista GQ portuguesa. Nela o ilustrador José Santana concebeu 

na imagem da capa um fundo todo vermelho, composto por passarinhos pretos 

repousando em (aparentemente) fios de energia elétrica. Na capa também a 

frase: Happy together (felizes juntos). Trata-se nesse caso de uma edição 

diferente das convencionalmente veiculadas pelas revistas de moda, com rostos 

e corpos de modelos. Para além, a união de dois títulos distintos de editoriais 

(Vogue e GQ), demonstravam abertura a novos formatos de trabalhos no campo 

das revistas de moda. Tal união foi mencionada no texto de divulgação da 

revista, salientando a importância de juntar forças no momento difícil pelo qual 

não só o setor de moda, mas grande parte da humanidade compartilhava. 

Dentre as explicações sobre a escolha da imagem de capa, a revista 

divulgou que: 
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As andorinhas, pássaros icónicos no nosso país, que anunciam 
auspiciosamente a chegada da primavera, são as protagonistas de 
uma capa conjunta e simbólica. As aves voam em grupo para 
rentabilizar as suas energias, ao mesmo tempo que usufruem das 
mais-valias dos elementos do grupo, como a sabedoria dos mais 
velhos e a resistência dos mais novos, num exemplo de entreajuda. 
Em conjunto, vão revezando quem lidera o bando e, enquanto umas 
vão procurando alimento, outras estão mais atentas ao perigo. Na 
unidade, e não no individualismo, tornam-se mais fortes. Recurso sábio 
que a natureza nos ensina e que não devemos perder de vista, 
enquanto Humanidade (LUCAS, 2020b, p.1). 

 

Por fim, as análises das edições de Vogue Brasil, que no mês de abril de 

2020 publicou em sua edição duas capas com o rosto da cantora Ivete Sangalo. 

Em uma delas Ivete estava coberta por lantejoulas (rosto e blusa) e na outra, a 

cantora vestia roupa branca, luvas e flor vermelha presa ao pescoço, além de 

joias/acessórios dourados. Nas capas a frase: “Ivete por Xuxa + os novos 

caminhos da moda em tempos de corona vírus”. 

Na edição seguinte, de maio, Vogue Brasil também veiculou 2 capas em sua 

edição, ambas com imagens da modelo Gisele Bundchen e a frase: “Novo 

normal: simplificar a vida e se concentrar no essencial são os caminhos para um 

futuro mais ético e saudável” (GOMES, 2020). 

Na publicação sobre as escolhas da revista, Paula Merlo, editora chefe de 

Vogue Brasil declarou que: 

Quando fotografamos Gisele Bündchen em dezembro passado, 
poucas semanas antes do Natal e da pandemia, já tínhamos captado 
que na moda e na vida, a simplicidade seria mais que uma tendência 
passageira, mas a grande atitude da vez. Menos carão, mais carinho. 
Menos afetação, mais emoção (MERLO, 2020, p.1). 

 

Na citação de Merlo verifica-se que o assunto abordado em Vogue Brasil 

naquele momento não enfatizava a questão da pandemia de forma contundente 

quanto nas duas outras revistas analisadas. A edição de abril (capa Ivete 

Sangalo) não comunicou a tendência e “atitude da vez” mencionada pela editora 

chefe da revista, mas sim, um glamour exacerbado, que diante do segundo mês 

de pandemia de coronavírus no Brasil confirmava uma falta de percepção e 

resposta coerente da revista diante do cenário comportamental e social 

apresentado.  
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A revista caiu em contradição quando avaliado discursos e práticas, ou seja, 

as mensagens veiculas nos textos escritos versus as escolhas de configuração 

de imagem e destaque de suas capas. Assim, Vogue Brasil, do ponto de vista 

das escolhas editoriais de suas capas de abril e maio de 2020, conservou um 

habitus de moda, como diria Bourdieu (2001), ainda muito enraizado na estrutura 

da moda, e deste modo fez surgir questionamentos sobre seu papel social e 

conduta enquanto uma mídia relevante. 

As edições de Vogue Itália e Portugal nos meses de abril e maio de 2020, 

ressaltaram a pertinência das revistas em pontuarem de forma contundente a 

questão da pandemia de coronavírus. E assim, a moda enquanto modus, 

expressão de maneiras e costumes sociais cumpriu seu papel de marcar por 

meio de suas manifestações o espírito do tempo. 

Em contrapartida, as escolhas de Vogue Brasil nos mesmos meses 

investigados, levaram a percepção de que a revista tratou o assunto de forma 

superficial. De acordo com Gomes (2020, p,1), “com Gisele na capa, Vogue 

escorrega ao glamourizar mundo ‘pós-coronavírus”. Deste modo, as polêmicas 

e críticas de leitores e leitoras, imprensa e público em geral geraram uma crise 

de imagem da revista.  

Algumas matérias sobre a edição “novo normal” foram: “Alienada revista 

Vogue Brasil glamouriza a pandemia de coronavírus: espelho do pais?” (NUNES, 

2020b, p.1). “Vogue Brasil erra de novo e publica edição vergonhosa em plena 

pandemia” (DIAS, 2020, p.1). E “Gisele Bündchen na capa da edição de maio, 

acompanhada da frase “o novo normal”, pareceu insensível e repercutiu de forma 

negativa” (ESTEVÃO, 2020a, p.1). 

Pode- se dizer que faltou aos profissionais envolvidos com as edições 

estudas de Vogue Brasil certo grau de atualização, tão importante para agentes 

do campo da moda. Para além, a sensibilidade de tratar com a devida 

importância um assunto extremamente relevante não só para a moda, mas para 

o mundo. 

 

 

https://conexaoplaneta.com.br/blog/alienada-revista-vogue-brasil-glamouriza-o-periodo-pos-pandemia-espelho-do-pais
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Nessa tangente, Vogue Brasil, mesmo pertencendo ao mesmo título de 

Vogue, se distanciou da posição de suas “irmãs” portuguesas e italianas. O 

posicionamento da versão brasileira marcou a diferença cultural e de concepção 

de moda existente entre as revistas. Assim, concordando com Silva (2009, p.37), 

“dizer quem somos significa também dizer o que não somos”. O nós e o eles, 

não são simplesmente pronomes gramaticais, mas marcadores evidentes de 

posições de sujeito fortemente marcadas por relações de poder. 

Como salientou Sant’Anna (2008), a publicidade eficiente é aquela que não 

somente oferece o novo, mas passa a mensagem facilmente apreendida em um 

olhar, retratando não apenas a roupa, mas a atitude e estilo a quem se associa. 

Nessa perspectivava, Vogue Itália e Portugal responderam de maneira mais 

determinante aos acontecimentos sociais, e ganharam destaque positivo por 

isso. 

O conjunto do que é ou não notícia permite estabelecer as regras de 
normalidade ou anormalidade de uma determinada sociedade e traz 
aos meios jornalísticos a responsabilidade de fornecer uma ordem 
identitária, a qual, ao organizar o aleatório, possa-lhe conferir uma 
racionalidade (ELMAN, 2008, p.14). 

 

   As imagens presentes em uma revista não são somente imagens, são 

escolhas, visões de mundo daqueles(as) que a formulam, como também dos 

leitores(as) aos quais a revista procura atender. A linguagem imagética ilustrada 

nas revistas de moda são fortes registros do tempo, do conjunto de regras, de 

posicionamentos e valores manifestados. “A linguagem é uma prática; não no 

sentido de efetuar atos, mas porque pratica sentidos, intervém no real.” 

(ORLANDI, 1999, p.95). 

A moda enquanto um dos fenômenos socioculturais e históricos mais 

relevantes da atualidade, não pode se privar de fazer o seu papel de difusora 

dos fatos que a cercam. “Muitos acontecimentos políticos, económicos e 

culturais influenciam, direta ou indiretamente, a moda, os costumes e podem, 

eles próprios, ficar na “moda” (DORFLES, 1984, p.17). 
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3.1 As respostas de Vogue 

Ao se deparar com as manifestações contrarias as suas escolhas de capa 

nos meses de abril e maio de 2020, Vogue Brasil respondeu em suas edições 

seguintes imagens congruentes com a dinâmica social ao qual estava inserida. 

No mês de junho de 2020, Vogue Brasil lançou diversas capas, em que 

algumas apresentaram propostas diferentes as até então praticadas pela revista. 

Duas delas chamaram atenção: a primeira que se assemelhava a capa de 

abril/maio de Vogue Itália, com uma arte gráfica em branco, escrita a palavra 

moda, sobreposta por um curativo (band-aid). Vogue Brasil antecipou o 

lançamento dessa capa em 10 dias, uma tentativa nítida de minimizar os danos 

da capa de maio.  

A segunda capa em destaque foi a intitulada “Para todos”, que trazia uma 

imagem com fundo amarelo e rostos de uma modelo, Emily Nunes, e mais nove 

rostos de pessoas “comuns”, sendo dessas nove de cor preta, um dado 

interessante se ponderado o perfil de publicações da revista.  

Em matéria no site de Vogue Brasil foi enfatizado o título: “A união faz a 

força na moda nacional” (LIMA; JUSTUM, 2020, p.1), uma mensagem de apoio 

que demonstrava a iniciativa de reposicionar as ações da revista de forma mais 

alinhada ao momento histórico da pandemia de coronavírus. 

Na figura 2, imagens das duas capas mencionadas. 
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Figura 2 - Capas de Vogue Brasil em junho de 2020 
 

       

Fonte: Oliveira (2020), Lima e Justum (2020). 

 

 
As decisões de Vogue Brasil a partir das polêmicas evidenciaram táticas 

de reposicionamento de marca e imagem de marca. O ano de 2020 foi palco 

para um dado histórico de Vogue Brasil, pela primeira vez a revista teve mais 

capas com modelos pretas que brancas. Segundo Martins e Lopes (2021, p.5), 

“66,66% das edições impressas tiveram modelos pretas em suas capas, o que 

corresponde a 8 capas das 12 edições lançadas”. Para além,  

cabe destacar a presença de mulheres pretas acima de 50 anos nas 
capas de Vogue Brasil, sendo Tereza Cristina, cantora brasileira, na 
edição de julho e agosto de 2020 (ed.403 e ed.404), e a ativista Rita 
Teixeira na edição de setembro de 2020 (ed.405). Esse fato não é 
recorrente em revistas de moda com renome internacional como 
Vogue. Aliás ter mulheres de terceira idade em ênfase no cenário da 
moda é algo atípico, o que sugere um movimento de revisão de 
“arquétipos” de moda em outras instâncias. A modelo Rita Carreira e a 
cantora Preta Gil, ambas de biotipo gordo, ilustraram as capas de 
novembro (ed.407), o que também salienta uma nova proposta da 
revista (MARTINS E LOPES, 2021, p.6). 
 

Em âmbito mundial, também como uma estratégia de reposicionamento 

de marca, “pela primeira vez nos 128 anos da marca Vogue, as 26 edições da 

revista ao redor do mundo se reunirão para trabalhar um tema em comum. O 

projeto inédito corresponde à edição de setembro e foi intitulado Hope”. 

(ESTEVÃO, 2020b, p.1).  De acordo com Estevão (2020b),  
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A ideia da iniciativa, que gira em torno da esperança, é trazer uma 
perspectiva otimista sobre várias questões atuais. Entre elas, temas 
relevantes dos últimos meses, como a pandemia, o combate ao 
racismo sistêmico e a preservação do planeta, que motivaram o projeto 
(ESTEVÃO, 2020b, p.1). 
 

Diante das abordagens de Vogue Brasil pós edições de abril e maio de 

2020, nota-se que a revista, enquanto marca, ponderou sobre os feedbacks e 

questionamentos de sua conduta. Nesse cenário, Vogue procurou articular suas 

escolhas, atendendo um comportamento mais questionador do consumidor(a) e 

leitor(a), que demonstrou um olhar mais apurado sobre o papel da moda, o que 

evidencia movimentos de revisão de “arquétipos” de moda em outras instâncias, 

bem como o princípio de mudanças em curso. 

A crise imposta pela pandemia de coronavírus foi um imperativo no ano 

de 2020 e continua sendo em 2021. Nessa perspectiva, incluir o cenário da 

pandemia nas temáticas editoriais de moda não só sinaliza a coerência das 

práticas discursivas do meio, mas faz circular a existência de um ocorrido em 

suas múltiplas formas de manifestação, adaptação e recepção. O material 

midiático, como o próprio nome diz, é meio para que a comunicação das marcas 

e seus posicionamentos fiquem claros para o(a) receptor(a) que está cada dia 

mais atento(a) às coerências e incoerências dos discursos e práticas das marcas 

e revistas de moda. 

As investigações realizadas verificaram que houve respostas editoriais 

muito distintas entre as capas das revistas investigadas, em especial a da Vogue 

brasileira, que, de certo modo, retardou sua postura quanto a uma 

conscientização mais contundente sobre a pandemia, o que também retrata a 

conduta comportamental do país, em termos governamentais e culturais. 
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A maquiagem como fenômeno da moda: aparência e 

personalidades fragmentadas 
 

Maria Manoela L. Ceolin  

Mara Rúbia Sant’anna • 

 

Introdução 

Para uma interpretação justa sobre o valor da maquiagem na 

contemporaneidade, no primeiro momento “Moda e fragmentação do sujeito”, 

trata-se de mostrar a soberania da aparência nos costumes atuais. Essa posição 

é revelada através de uma pesquisa bibliográfica guiada pelo livro Teoria de 

Moda (SANT’ANNA, 2015), que traz os conceitos de ethos moda e sujeito moda, 

mesclados à obra No Fundo das Aparências (MAFFESOLI, 1996), que inclui a 

ética da estética e o fenômeno de fragmentação do sujeito. 

A fragmentação do sujeito contemporâneo (MAFFESOLI, 1996), 

amarração principal desta pesquisa, diz respeito à multiplicidade de 

personagens desempenhados tanto em modo público, quanto no Eu interior. 

Fenômeno que, unido ao excesso de informações imagéticas, resulta em 

variadas identificações no mesmo indivíduo. 

Na busca por um parcial entendimento das características 

comportamentais relacionadas às identificações, encontram-se construções de 

aparências e, consequentemente ao sistema capital, adaptações de consumo. 

Em específico o consumismo relacionado a beleza e maquiagem, que teve 

grandes mudanças com a disseminação da internet e das redes sociais. 

Na etapa de desenvolvimento “Mídias digitais e o consumo de beleza”, 

reflexos de atividades e mudanças de comportamento são explorados sobre o 

uso de plataformas virtuais. São captados dados em pesquisas quantitativas e 

 
 Graduada no Bacharelado em moda pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 
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qualitativas, voltados à influência e desenvolvimento do mercado de beleza 

frente às novas redes. 

Números são retirados do Youtube, Google e Instagram, através da busca 

por hashtags 1  relacionadas ao campo da maquiagem. Discorre-se sobre o 

desenvolvimento da temática no Youtube (BERTOLOTTI; MEDEIROS, 2019). A 

diferença de consumo e comportamento da geração internet perante o uso de 

maquiagem (LOCATELLI, 2014). E as possíveis transformações, relacionadas à 

imagem, acarretadas pelo uso do Instagram (SILVEIRA, 2017). 

Nessas análises é recorrente o papel dos influenciadores digitais. 

Posteriormente surge um debate sobre os poderes midiáticos e suas 

reverberações, direcionadas ao consumismo, espetacularização da vida 

cotidiana, busca pela beleza, renovação de si e formação de identificações por 

meio da aparência.   

Ao refletir sobre a globalização, desenvolve-se uma contraposição entre 

as dualidades repercutidas pela mesma: padronização e diversidade. Em 

“Maquiagem hipermoderna” procura-se as posições da maquiagem frente ao 

regime de mercado atual, liberal e globalizado,além disso são citados novos 

direcionamentos da indústria da beleza, para atender os diferentes 

consumidores expostos nas redes virtuais. 

Pode-se dizer que este trabalho investigou a influência da maquiagem na 

era digital,sendo que seus diferenciais na contemporaneidade envolvem a 

fragmentação do sujeito que ocupa as redes sociais, ou seja, esse indivíduo que 

procura sobre a temática para complementar sua aparência e colabora para 

desencadear diversos nichos de mercado. 

 

 

 

 

 
1 Hashtags são palavras ou expressões utilizadas em conjunto com o símbolo da cerquilha (#), 

exemplo #maquiagem. Na internet, esse conjunto se transforma em metadados para redes 
sociais. Buscando por uma hashtags os usuários encontram por mensagens, conteúdos ou 
temas específicos. 
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2. Moda e fragmentação do sujeito 

Para contextualizar o tempo da moda, procura-se compreender 

características gerais dos sujeitos viventes neste sistema. O termo ethos serve 

para se referir a uma totalidade de traços e modos que conformam certa 

coletividade. Por isso Sant’Anna especifica um ethos moda: 

 
É o ethos moda que permite a interação dos sujeitos ao mundo através 
da experiência estética, acima de qualquer outra, tendo em vista a 
possibilidade da poiesis diária na criação de um novo eu que reafirma 
a existência do mesmo ser desejado. (SANT’ANNA, 2015, p.97) 

 

No prazer de ver e de ser visto é construída a aparência, a qual pode ser 

vista como um canal mediador entre o exterior e o interior, composto por 

escolhas que representam, referenciam e significam, transmitindo deliberações 

que apesar de recheadas de subjetividade, são tomadas pela espontaneidade 

do gosto, exprimindo um estilo de ser superficialmente profundo. 

Maffesoli chama de ética da estética, onde na extrema valorização dos 

elementos visuais, os sujeitos se sensibilizam e constroem suas proximidades. 

E dessas relações, manifestam-se um conjunto de comportamentos que 

caracterizam a pós-modernidade,tais como “o prazer dos sentidos, o reino da 

aparência, a barroquização do mundo social, a naturalização da cultura, a 

pregnância da imagem.” (MAFFESOLI, 1996, p.302). 

Sobre os sujeitos desse tempo, o autor elabora uma comparação da lógica 

de identidade, estática e, portanto, saturada, perante a posterior lógica de 

identificação,essa “põe em cena pessoas de máscaras variáveis, que são 

tributárias do ou dos sistemas emblemáticos com que se identificam” 

(MAFFESOLI, 1996, p.19). As múltiplas identificações fragmentam o sujeito. 

Observação essa que vai de encontro com a ideia de sujeito moda, “aquele 

fixado à superfície, mutante ao sabor das inovações, cuja personalidade 

encontra prazer e sentido na efemeridade que se recompõe incessantemente” 

(SANT’ANNA, 2015, p.17).  Esse cidadão, inserido no ethos moda, está 

propenso a seguir padrões estéticos de consumo delimitados pela moda, tanto 

à procura por sua diferenciação, quanto em busca de seu encaixe em certos 

grupos sociais. 
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Sobre o consumo de moda, é válido explicar sua amplitude, pois não se 

restringe a produtos físicos, mas engloba questões comportamentais, atinge as 

palavras criando expressões, preenche a vida urbana de imagens, cenas e 

derivadas ações publicitárias, que jogam com o sentimental para estimular a 

ação de compra. 

 

[..] a moda é, sobretudo, consumo, seja de objetos, seja de ideias. [...] 
A moda é um processo de transformação incessante, e de tendência 
cíclica, das preferências dos membros de uma dada sociedade. Essa 
noção não se limita apenas à indumentária, ainda que seja o mais 
recorrente exemplo trabalhado. (FREITAS, 2005, p. 126). 

 

É comum ver a moda diretamente na vestimenta, por ser um acessório, 

neste modelo social, obrigatório ao corpo. Contudo, o imperativo de consumo e 

efemeridade é uma construção de realidade sócio-histórica,  na qual a moda 

torna-se um sistema,organizada como um amplo fenômeno, que se aplica a 

todas as áreas sociais. 

Como ferramentas de moda são fabricados diariamente inúmeros 

componentes, disponíveis para consumo, conforme a produtividade do mercado, 

que participam como elementos alternativos para montar a aparência. Um 

conjunto intrínseco são os recursos da beleza. 

A maquiagem, foco deste estudo, é um exemplo correspondente de amplo 

consumo. Tanto através da compra financeira de cosméticos, tratamentos, 

maquiagens e outros tipos de equipamentos, quanto a partir do consumo 

midiático, de imagem e conteúdo, sendo relacionado a popularização do tema, 

disponibilizado e acessado no meio virtual, atingindo variados tipos de público. 

Usar da maquiagem oportuniza alterar a imagem pessoal de maneira 

rápida. Essa possibilidade de mudança e inovação ofertada pela técnica é 

pesquisada como motivo do sucesso dessa temática na internet. Contudo, das 

transformações sociais acarretadas pela ascensão de perfis sociais digitais, 

tornou-se ainda maior a valorização da imagem e da aparência. Vigarello (2006, 

p.178) diz que o corpo se tornou “o nosso mais belo objeto de consumo”. Ainda 

segundo o autor, 
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A ciência renovou à estética, a beleza se constrói pela técnica e os 
materiais. As pesquisas se multiplicam, a revolução da cosmetologia 
alavanca a descoberta de novos produtos e a maquiagem torna-se 
objeto fundamental do uso cotidiano. (VIGARELLO, 2006, p.167). 

 

O domínio dos elementos da aparência é capaz de oferecer a escolha 
do que se quer mostrar e do que se prefere esconder. O rosto ou 
disfarça, a fim de iludir ou excluir traços que desagradam o sujeito, ou 
quer aparecer, revelar, eliminar as barreiras entre a interioridade e a 
comunidade (REINALDO, 2020, p. 04).  
 
 

A maquiagem é contribuinte desse esconde e acha. 

 

No ciberespaço a representação do eu social pode ser diferente 
dependendo de vários fatores. Uma pessoa pode se mostrar e interagir 
de forma diferente dependendo, principalmente, da rede social em que 
a mesma está inserida. […] A representação de um sujeito pode se 
diferenciar de um ambiente para o outro, primeiro porque os grupos 
mudam, mas também, porque os sites de redes sociais na web 
possuem diferentes objetivos finais (MAZZOCATO, 2009, p.125). 

 

Assim construímos uma ligação entre o desenvolvimento tecnológico da 

internet, a fragmentação do sujeito e o consumo de maquiagem. Será que o 

maquiar contemporâneo é fomentado pelas fragmentações dos sujeitos nas 

redes sociais? A partir dessa questão, procuram-se efeitos causados pelo 

universo virtual no desempenho da maquiagem no mundo físico. 

 

 

3. Mídias digitais e o consumo de beleza 

Durante o século XX começaram a surgir mudanças e inovações 

direcionadas ao consumo de cosméticos, “essas mudanças ocorreram 

principalmente em função da exposição maior a outras culturas e a 

industrialização das civilizações” (SUENAGA et al., 2012, p.07). Mas a 

globalização que ocorria através das mídias durante o início do século XX, não 

poderia imaginar aonde chegaríamos com a instalação da internet. 
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É a partir do século XXI que a ciência da cosmetologia se pluraliza. 

Suenaga et al. (2012, p.8) mencionam que “a arte de manipular os materiais em 

uma escala atômica ou molecular […] essa técnica revigorou os ingredientes já 

testados e criou outros novos, diminuindo as reações adversas”. Além disso, o 

avanço tecnológico na área colabora com a acessibilidade, através de marcas 

inovadoras oferecendo produtos a custos menores. 

 

A indústria da beleza contemporânea aumenta a lei da oferta e 
consequentemente a aumenta a lei da procura, ditando tendência e 
incorporando padrões, estabelecendo reconhecimento perante a 
sociedade. (SUENAGA et al., 2012, p.16). 

 
O aumento do mercado trouxe outros tipos de acessibilidades, como o 

consentimento ocidental da vaidade masculina. 

 
A beleza ilimitada desencadeou na valorização do mercado de beleza 
masculino, cirurgias estéticas para homens ficaram em evidência, 
salões de beleza se especializaram no atendimento a esse novo 
público e o maior investimento se deu nas novas tecnologias 
cosméticas específicas para os homens. (VIGARELLO, 2006, p.177). 

 

É partir da Web 2.0 que a forma de utilizar a internet é alterada, com o 

surgimento de redes sociais como Facebook, Twitter e Youtube. Essas 

plataformas colocaram todo usuário como produtor de conteúdo, facilitando a 

exposição de sua vida através de fotos, legendas e vídeos. Além da interação 

com as publicações seguidas em sua rede de amizades virtuais, conectando 

pessoas do mundo todo. 

Em 2005, inicia-se o Youtube, onde “muito do conteúdo, atualmente, 

produzido e difundido na plataforma, pode ser entendido como first person media 

(mídia em primeira pessoa)” (BERTOLOTTI; MEDEIROS, 2019, p.152). Com 

essa interação de proximidade, cresceram “blogueiras” (os)(es), pessoas que 

são consideradas influenciadores digitais, por sua opinião divulgada interferir nas 

escolhas de seus espectadores. 

 
O YouTube não só proporcionou o crescimento da produção e 
divulgação de conteúdos por meio de vídeos, a plataforma também 
culminou o destacamento de pessoas com grande poder de influência 
de compras para o mercado da beleza. (SILVA, 2018, p.12) 
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Bertolotti e Medeiros pesquisam especificamente os tutoriais de 

performance queer, ou seja, fora das normas de gênero. Através do Youtube, 

esses jovens que se maquiam frente às câmeras, “rompem assim com limites 

heteronormativos em relação ao campo da maquiagem e do corpo” 

(BERTOLOTTI; MEDEIROS, 2019, p.164). 

Há canais específicos para os mais diversos interesses, pesquisando por 

maquiagem, a plataforma informa que há 210 mil canais inscritos na #makeup e 

150 mil vídeos encontrados na #makeuptutorial2.  Mas os números aumentam 

quando observadas as visualizações, por exemplo a youtuber Camila Coelho 

que possui 3,4 milhões de inscritos no seu canal em português e em seu video 

mais popular chega a ter 14 milhões de visualizações3.    

Internacionalmente citaremos como exemplo a criadora do canal Nilkkie 

Tutorials que conta com 13,8 milhões de inscritos4. A palavra tutorial, usada para 

indicar o passo a passo de determinado conhecimento, serviu para 

democratização de ensinamentos, como técnicas de maquiagem. Quando 

digitado na plataforma de pesquisas Google, buscando por “tutorial de 

maquiagem”, são encontrados aproximadamente 18.100.000 resultados.5 

Ao fazer o mesmo teste de busca em ambas as plataformas Youtube e 

Google, a pesquisa de Bertolotti e Medeiros demonstra que: 

 
A proeminência desses conteúdos relacionados à palavra tutorial 
revela a frequência da procura por essa combinação de palavras: 
tutorial + maquiagem; tutorial + make, o que é um sinal do grande 
interesse das pessoas por tais conteúdos (BERTOLOTTI e 
MEDEIROS, 2019, p.163). 
 

  

 
2 Informação retirada por pequisa das hashtags #makeup e #makeuptutorial nas buscas do 

Youtube. Acesso no dia 10 jun. 2021. 
3 Informação retirada do canal de Camila Coelho no Youtube 

<https://www.youtube.com/user/MakeUpByCamila> Acesso: 10/06/2021. Utilizando o filtro 
disponível na plataforma “contagem de visualizações”, chegou-se até o vídeo mais popular. 
4 Dados retirados do canal <https://www.youtube.com/user/NikkieTutorials>. Acesso: 10 jun. 

2021. 
5 Dados fornecidos na pesquisa de “tutorial de maquiagem” no site <https://www.google.com/> 

Acesso: 14 jun. 2021. 

https://www.youtube.com/user/MakeUpByCamila
https://www.youtube.com/user/NikkieTutorials
https://www.google.com/
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A presença de materiais instrutores, denominados tutoriais, 

disponibilizados de forma acessível na internet, influencia as gerações que 

tiveram um contato próximo com essa crescente disseminação de conteúdo. 

Locatelli (2014) realiza uma pesquisa quantitativa, descritiva e exploratória na 

capital de Porto Alegre, sobre o aumento no consumo de maquiagem por 

mulheres da geração Y, também chamados de Millennials ou Geração Internet 

(nascidos no período dos anos 1980 e 1990). 

Em sua análise, a autora conclui que nas alternativas referentes ao 

comportamento de consumo, em comparação com mães e avós, a grande 

maioria consome mais maquiagem que suas gerações anteriores. E, 

consequentemente, constituem um grupo que dispõe de mais saberes em 

relação ao tema. 

Pois esta geração nasceu na era digital, na qual o uso intensivo da 
internet, o vasto volume de informações em tempo real e a globalização 
atribuíram para estas mulheres um alto nível de conhecimento, 
qualificação e um maior poder de consumo.” (LOCATELLI, 2014, p.27) 

 
Em questionamentos sobre influências externas, a maioria das 

respondentes afirmaram ter sofrido influência de blogs. E tratando-se de 

influências internas, a maior parte admitiu usar da maquiagem para se sentir 

mais bonita, relacionado a autoestima e questões psicológicas. “Portanto, foi 

identificado nesta pesquisa que as mulheres da Geração Y consomem 

maquiagem por sofrerem influências e por disporem de estímulos.” (LOCATELLI, 

2014, p.27). 

Uma crescente a estímulos imagéticos surge entre 2010 e 2011 com o 

aplicativo Instagram. Por conta de seus filtros e edições para fotos, a imagem 

torna-se o principal conteúdo da plataforma. Conforme a rede social se alastra 

sendo adaptável para diferentes sistemas operacionais, vai adquirindo mais 

seguidores, incluindo celebridades. Em 2012 é vendido ao mesmo grupo dono 

do Facebook e desde então, modificam-se constantemente os seus algoritmos 

funcionais. 
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Dentro da plataforma a popularidade dos usuários se baseia, num 

primeiro instante, na quantidade de seguidores que acompanham seu perfil. Não 

só pessoas famosas por outras mídias alcançaram esse lugar de prestígio dentro 

das redes, mas também pessoas comuns, que com essa posição, tornaram-se 

influenciadores, bem como já ocorria no Youtube. Visto que suas opiniões 

compartilhadas na plataforma têm autoridade perante seus seguidores. 

Segundo Silveira (2017, p.22) “O Instagram, além de reforçar o conceito 

de proximidade, parece possuir atualmente credibilidade igual ou maior que a 

mídia impressa”. Sendo assim, o perfil de influenciadores é utilizado como 

estratégia digital de vendas. Em 2020 o Opinion Box Pesquisas investigou entre 

2 mil brasileiros, onde 55% disseram já ter comprado algo que um influenciador 

digital estava indicando ou usando. Na mesma pesquisa informam que metade 

dos usuários entram várias vezes por dia na plataforma e que 11% deixam o 

aplicativo aberto o dia todo. 

O impacto de influência das mídias sociais no consumismo de 

maquiagem, moda e beleza serviu como tema investigativo de diversas 

pesquisas acadêmicas6. Apesar dos efeitos, o vício pela presença online é um 

fator banalizado. Sobre algumas consequências desse hábito, Natália Eire 

pergunta em uma reportagem na revista Elle Brasil em 2020: “o Instagram está 

influenciando na mudança da nossa aparência física não apenas no mundo 

virtual mas também no real?” 

Além da relativa comparação imagética entre usuários e seus estilos de 

vida publicados, ainda há filtros, que interferem na aparência da imagem 

produzida pela câmera, muito mais rápido do que maquiagens ou edições 

posteriores. Ambos os fatores implicam a contínua insuficiência do rosto, corpo, 

estilo e outras formas de consumo do usuário, posto em confronto com desejos 

de ser e ter expostos na rede. 

 
6 A Influência dos Blogs na Decisão de Compra: um estudo exploratório no segmento de beleza 

(CRESCITELLI; TAGAWA, 2015); A influência dos blogs de moda e maquiagem no 
comportamento de compra das mulheres (OUZA; GOSLING et.al, 2018); Influenciadoras Digitais 
e Maquiagem: produção e circulação de conteúdos no instagram (LIMA, 2019); Da distinção à 
democratização?: um estudo sobre o consumo de moda e beleza nas redes sociais da internet 
(SANTOS, 2018); A Compra e o Não Uso de Maquiagens: um estudo em blogs (VANZELLOTTI; 
CARDOSO, 2012). 
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Temos a nosso dispor uma quantidade de químicos, procedimentos 
cirúrgicos faciais e dentários num grau de sofisticação impensados na 
história da humanidade. Além disso, um simples aparelho de celular 
dispõe de uma infinidade de filtros […] Ainda assim, as faces 
produzidas parecem convergir para um padrão assustadoramente 
circunscrito e redundante. Os rostos midiáticos são, em sua maioria, 
jovens e desprovidos de marcas. A ausência de rugas, de manchas e 
cicatrizes é um signo da ausência de experiências, de vivências que 
nos individualizam (REINALDO, 2020, p.21). 

 

A BBC News divulgava em 2017 uma pesquisa realizada na Grã-Bretanha 

pela Sociedade Real para Saúde Pública, onde a maioria dos jovens 

entrevistados considerava o Instagram a pior rede social para saúde mental, 

despertando inadequação e salientando questões de ansiedade, depressão, 

solidão, bullying e imagem corporal. 

A autora Silveira (2017, p.110) estuda o estímulo da plataforma 

incentivando a reprodução de uma dinâmica “captura-retoque-

compartilhamento-likes”, já usada pelas revistas de moda e publicidade. Ou seja, 

captura do momento, retoque e edição da foto, compartilhamento com 

seguidores e retorno de valor em forma de curtidas, correspondentes ao 

sucesso, repercussão e popularidade da pessoa na rede. 

Lipovestky e Serroy (2015, p. 66) entendem que “em certo sentido, ‘todo 

mundo trabalha agora no espetáculo’ e no show business”. Pois tendo a 

produção de mídia em suas mãos a partir de um celular, a vida pode ser editada,  

compartilhada e espetacularizada. Essa supremacia estética dá continuidade a 

uma sociedade do espetáculo7, onde a construção dessas imagens é possível 

devido poder de consumo capital.  Pois “tudo o que é espetáculo se cruza com 

o imperativo comercial” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.17). 

Os termos utilizados para designar as profissões e as atividades 

econômicas também trazem a marca da ambição estética (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015, p.18). Para esse exemplo, cita-se a difusão do termo Make Up 

Artist, sigla MUA8, palavra da língua inglesa utilizada para nomear o maquiador, 

 
7 Referência à DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio 

de Janeiro: Contraponto, 1997. 
8 Pesquisa pela hashtag #mua na plataforma Instagram: 75,132,281 publicações. Busca 

realizada dia 18 jun. 2021. 
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incorporando arte à atividade, ao profissional e, por consequência, ao campo 

econômico construído com os instrumentos e as criações desenvolvidas por 

esses maquiadores. 

Para  Schneider e Reis (2010, p.09) são os tipos de maquiagem que 

definem as áreas de atuação do maquiador. Segundo os autores “maquiagem 

artística é a expressão literalmente viva da união das artes plásticas com a 

anatomia humana, onde uma ou outra se integram para expressar o belo.” 

(SCHNEIDER; REIS, 2010, p.7). Nesse caso, considerada a própria maquiagem 

uma obra de arte, caracteriza-se obra hipermoderna, devido seu estado 

naturalmente efêmero. 

Nota-se que a arte, como uma elaboração cultural sobre o seu tempo, 

também é afetada pela moda. Como o caso da fotografia, popularizada pelos 

celulares. 

A fotografia deixa de ser apenas o registro da memória, e passa a ser 
também uma forma de espetacularização da vida de um indivíduo. 
Nesse aspecto, a mídia dita as regras do que é válido para ser 
compartilhado e visto. (SILVA et al., 2019, p.5) 

 

A mídia tem esse poder ditatorial devido ao interesse capital, que produz 

a comunicação, esforçando-se para estimular um consumo massificado. Um dos 

produtos culturais que mais sofre com a capitalização da cultura é a beleza 

(SALLES, 2020, p.24). Apesar do conceito de beleza ser subjetivo e 

extremamente variável conforme o meio externo que o indivíduo está situado, a 

capitalização cultua a beleza padronizada. 

O processo de tornar a beleza um produto padrão e inalcançável é 

engenhado para sustentar o hiper consumo, colocando o corpo como um objeto 

de moda. Assim, o espaço corporal se torna o elemento central que forma a 

identidade a partir de escolhas estéticas. Nessa busca de encontro à própria 

identificação, a partir do que é oferecido pelo mercado, a própria globalização 

atua como contraposição ao padrão. 
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Ao inserir uma imensa pluralidade de pessoas no virtual, independente de 

espaço geográfico, de classes financeiras, entre outras distinções sociais, 

multiplicam-se os conteúdos disponíveis. Até mesmo o movimento de seguir 

influenciadores digitais repercute também na exposição e tomada de mídia por 

realidades variadas, antes pouco midiatizadas. 

Uma imagem lançada na internet pode percorrer de um polo ao outro do 

globo em instantes, portanto, simbologias de diferentes culturas são trocadas 

constantemente. Ao mesmo tempo que muitos significados se esvaziam, 

também são reformulados por cada pessoa que lhe atribui um novo sentido. 

 

 

4. Maquiagem hipermoderna 

O filósofo Lipovetsky faz uso do termo “efêmero” para falar da 

modernidade e mais recentemente, da hipermodernidade. Onde o prefixo “hiper” 

é colocado pelo autor por considerar o regime mercadológico hiperbólico. “O 

antigo reino do espetáculo se apagou: ei-lo substituído pelo do hiperespetáculo 

que consagra a cultura democrática e mercantil do divertimento” (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015, p.18). 

O termo hiper é utilizado pois, majoritariamente, não há resistência de 

outras lógicas, contra a superior regência do mercado. O gozo pelo presente 

despertado pela modernidade, hoje já é ansiedade pelo novo. E assim como 

essa ânsia de novidade é colocada sobre produtos, também é imposta sobre a 

composição do próprio sujeito. Fator que faz com que a pessoa enjoe de si 

mesma, procurando a incessante transformação, facilmente adquirida através de 

meios de consumo, ofertados diretamente pela moda. 

Dessas ferramentas modificadoras de si, algumas podem ser 

permanentes, outras efêmeras, como o caso da maquiagem, que pode ser um 

atributo cotidiano ou até mais rápido que isso (alterando de maquiagens durante 

o decorrer dia). Como as rápidas mudanças exteriores despertam mudanças 

interiores, para acompanhar esse processo, que reverbera na aparência, a 



78 

 

maquiagem é uma das ferramentas de maior proximidade com a temporalidade 

e os propósitos contemporâneos. 

Focalizada no rosto, sua localização interfere no reconhecimento diário 

frente ao espelho, proporcionando possíveis alterações de suas formas naturais 

e ajustes conforme humor ou ocasião diária. Além da relação consigo mesmo, o 

espaço do rosto também serve como um dos principais meios entre o sujeito com 

o seu entorno social. Assim, adotando simbolismos da maquiagem como cores 

e formas, ocorre uma comunicação não verbal, mas estética. 

A respeito das práticas cotidianas dos sujeitos e de seus modos de 

elaboração de sua identidade, ocorre uma acumulação de elementos que se 

interligam através de investimentos diários, formando uma tríplice “capital-

aparência-corporal” (PAGÈS-DELON apud SANT’ANNA, 2015, p.78). Demanda 

provocada por um conjunto comportamental dos tempos hipermodernos, 

correlacionada ao formato de consumo digital. 

Estímulos ao prazer ocorrem a cada contato com a publicidade, que 

invade os sentidos, principalmente visão e audição, e que por seu excesso, 

acaba por tornar-se poluição. Assim se desenvolve uma cultura consumista de 

uma sociedade materialista, alimentando um sujeito narcisista, adorador de si 

mesmo e mais especificamente de sua própria imagem. 

Se por um lado “a mídia potencializa a difusão e a capitalização do culto 

à beleza padronizada, constituindo assim o que podemos denominar de indústria 

da beleza” (BALDANZA; ABREU, 2006, p.11). Por outra perspectiva, o 

narcisismo hipermoderno poderia servir como valorização da sua própria beleza. 

Enquanto a globalização ajuda a disseminar múltiplas estéticas. 

 
As novas tecnologias e a internet desenvolveram novas práticas que 
culminaram em transformações significativas no aspecto social que 
corroboraram em novas maneiras de se relacionar e de 
democratização de conhecimento. Essas mudanças foram decisivas 
para que compreendêssemos a sociedade em sua contemplação atual. 
Sem limites, sem fronteiras, sempre em movimento e em constante 
estado de inquietação. (MOLINA, 2014, p.5). 
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O constante estado de inquietação faz da internet um meio social em 

contínuo processo ativo de produção, onde as pessoas passam seu tempo livre 

e também trabalham. Nesse lugar de conexão estão nossas atuais atividades de 

comunidade. A possibilidade de uma coletividade virtual já alterou alguns 

caminhos da beleza. 

 
Os interesses e assuntos que circulam nas redes sociais podem ser 
gerados por qualquer pessoa, criando e ampliando conexões. Dessas 
conexões ampliam-se os conhecimentos e criam-se novas 
possibilidades. A internet é feita de pessoas e é a partir delas que as 
mudanças acontecem. As redes sociais estão cada vez mais presentes 
no dia a dia dos cidadãos e não podem mais ser ignoradas como 
poderosas ferramentas de reflexão, compartilhamento de ideias e 
ampliação de vozes. (LIMA, 2018, p. 5) 

 

Lima (2018) faz um estudo de caso de como o ciberfeminismo afetou toda 

comunicação da marca de beleza Avon. A empresa, ao perceber a influência do 

movimento feminista atuando nas mídias digitais, adequou sua estratégia online 

para incluir na temática da beleza assuntos focados em direitos, liberdade, 

empoderamento feminino, entre outras questões que proporcionassem conexão 

humana com seu público. 

Esse exemplo de ação no meio digital fez com que grandes marcas 

mudassem seu comportamento. Modelos de corpo gordo em capa de revistas, 

cosméticos oferecendo cores específicas para peles negras, e outras aberturas 

às “minorias” sociais, as quais correspondem a maior parte da população. 

Apesar dessas ações ajudarem em partes as causas sobre diversidade, também 

são um adianto do capitalismo à procura de consumidores. 

Esse discurso de inclusão, apesar de oportunizar visibilidade, diz respeito 

à necessidade do mercado de ampliar e atrair seus consumidores. Utiliza-se da 

cooptação com o discurso em voga, como frentes ativistas, para argumentar a 

venda. Estratégia que tem funcionado inclusive para “nichar” novos públicos, 

aumentando as vendas com especificidades produzidas. 
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A maquiagem é um desses produtos acessíveis a todos, todas, todes. 

Uma ferramenta que transpassa por várias temáticas contemporâneas e, como 

já dito, um fenômeno de moda, por sua efemeridade. A técnica do maquiar está 

mais próxima do que Maffesoli (1996, p.19) cita como “máscaras variáveis”, pois 

permite ajustes da face conforme a momentânea identificação do sujeito. 

  

  

5. Últimos apontamentos 

Através desta pesquisa, verificam-se alguns efeitos do mundo virtual na 

área da beleza. Há o destaque de influenciadores digitais como pessoas 

intermediárias e até decisivos no processo de compra do consumidor. Além 

disso, esses novos profissionais atuam como democratizadores de conteúdo, no 

caso observado por tutoriais de maquiagem,visto que a geração que cresceu 

com o consumo de internet utiliza e possui mais conhecimentos sobre se 

maquiar. 

Ao aprofundar os efeitos das mídias sociais, a espetacularização da vida 

por meio de imagens desdobra a fragmentação do sujeito. Se o indivíduo já 

passava for fragmentações de sua identidade na pós-modernidade, os 

ciberespaços ativam a hipermodernidade. Entre diferentes redes com variados 

propósitos, nessas participações virtuais, é possível selecionar e escolher sua 

forma de exposição e, em cada uma delas, ampliar o espectro de identificações, 

aparências e teatralidades. 

Percebe-se que a globalização mercadológica, que tende a padronizar 

belezas, no embate com o consumidor ativo nas redes, estendeu-se para 

consumidores de diferentes classes, diferentes cores e a diferentes gêneros. 

Adequando-se ao mercado pluralizado de pessoas que hoje são participativas 

na mídia. Advindo do espaço virtual, esses seres hipermodernos mostram suas 

diferenças  também procuram por suas semelhanças na busca de suas 

identificações. 
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Podemos estudar e perceber como as campanhas de maquiagem têm 

sido as primeiras a aderir diferentes modelos para suas representações. Mas 

complementa-se essa ideia pensando que, por mais haja a insistência em 

propagandas de padronização da beleza, o rosto do consumidor sempre será 

outro, pois não há faces iguais. 

Entre diversas etnias, idades, conjuntos ósseos e musculares, a 

maquiagem se desdobra. Um só cosmético, como um lápis de pigmento preto, a 

cor mais antiga usada pela humanidade, desde o tempo dos egípcios até a era 

digital, quantas formas diferentes já não assumiu? A ferramenta cosmética 

vendida pode ser a mesma, mas as formas são diferentes. 

Portanto, na hipermodernidade, ao interligar a fragmentação identitária 

com a expansão da globalização por meio da internet e de vivências virtuais, 

multiplicam-se as aparições da maquiagem, mesmo que haja imposições sobre 

o belo. Tanto através da tomada da mídia por pessoas que se destacam no 

universo virtual, quanto pelo próprio sujeito multifacetado fluindo entre suas 

aparências. 
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A Grande Onda da Sanrio: Cultura Kawaii x Hello Kitty 
 

Carolina Silva De Almeida• 

Ludmila Martins Naves••  
  

 
Narrativas flutuantes da moda 

 

 Neste estudo apresentamos a conexão entre as narrativas flutuantes da 

moda Harajuku e o mito midiático Hello Kitty na estética Kawaii. Consideramos, 

para tanto, as utopias presentes na moda como histórias de uma ideia, bem 

como conceitua Gregory Clayes (2014). Entendemos assim, a cultura Kawaii 

como expressões estéticas surgidas da moda no distrito Harajuku em Tóquio, 

no final dos anos 1990, segundoQueiroz (2018) e Masuda (2020).  

 Observamos o objeto de análise nas narrativas da moda, na temática 

Harajuku, moda japonesa. Sendo este objeto, o símbolo sociocultural e o mito 

midiático Hello Kitty que é um produto da marca Sanrio1 criada por Shintaro 

Tsuji em 10 de agosto de 1960. Flutuante entre gerações e territórios, o objeto 

traz uma configuração entre moda e o mundo pop a partir de uma perspectiva 

do consumo da moda não somente para a própria moda. 

 Sanrio, em seu papel de ser uma empresa de personagens fictícios, se 

tornou a referência que é atualmente por causa da criação do produto midiático 

e mítico no universo do consumo pop, a Hello Kitty, criada por Yuko Shimizu. 

De acordo com o storytelling/história, HelloKitty, nasceu no Sul da Inglaterra no 

dia 1 de novembro em 1974, considerando que para wiccanos todo dia 1 de 

cada mês, é um dia especial para busca da prosperidade. Nascia então, no ano 

em que indústrias de brinquedos fervilhavam vendas no mundo inteiro. Sanrio, 

aproveitou essa condição para sua produção e fez de sua nova criação mais do 

que um produto para crianças, um produto às pessoas que se interessassem 

por uma cultura da fofura em tempos tão marcados por guerras e distopias.  

 

 
• Carolina Silva de Almeida: Mestra em Estudos Literários pela Universidade Federal de 
Uberlândia, é professora de inglês atuante no mercado. E-mail: carolinaalmeida13@gmail.com 
•• Ludmila Martins Naves: Mestra em Letras pela PUC-Goiás, e no momento encontra-se, em 
transição acadêmica e profissional. E-mail: up.ludmartins@yahoo.com 
1 Sanrio: https://www.sanrio.com  

https://www.sanrio.com/
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Imagem 1 - Livro Hello Kitty 

 

Fonte: Livro Hello Kitty por Sarah Colette (2014, p. 35-36). 

 

 Ainda hoje, a narrativa da moda japonesa flutua com afluentes ao mito 

midiático Hello Kitty e estéticas marcantes entre narrativas da moda desde os 

anos 1960. Considerando essas condições de produção na moda Harajuku, 

entendemos assim, a partir do ponto de vista da pesquisadora Fernanda Corra 

Paixão (2013, p. 23)  que a forma envolvente da estética Ukiyo-Ê se caracteriza 

tão diferente esteticamente pois “o público jovem, pelo modo de se vestir, de 

falar e até mesmo no modo de se portar, mimetizando muitas vezes ações de 

personagens famosos dos produtos japoneses”, formam um público de moda 

que transcria para a moda flutuante do Japão os elementos míticos do universo 

pop como por exemplo: a Hello Kitty que se comporta como discurso próprio. 

 Partindo do relado de Paixão (2013) então, podemos relacionar com o 

tom de voz de Sarah Colette (2014) que é uma voz criativa, a qual apropria-se 

da moda pop e ícones midiáticos como o mito Hello Kitty, para investigar 

relações entre moda e o mundo do consumo a partir de cocriações várias. Para 

tanto, em um anuário dos quarenta anos da personagem Hello Kitty, Colette 
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(2014) apresenta parte dessa utopia sociocultural que flutua com a moda 

japonesa.               

 Na imagem podemos analisar que, a personagem da Sanrio e a moda 

Harajuku encontram-se, presentes junto à marca Ladurée2 que embora seja um 

ícone de Paris às narrativas gastronômicas, é observada, portanto, por sua 

aproximação da utopia dos macarons que são bolinhos de suspiro feitos com 

um recheio colorido e doce com a utopia de um consumo de doces coloridos 

mediado por um mito midiático do universo pop, a Hello Kitty. Considerando 

que, na cultura da fofura, Kawaii, a estética das cores surge naturalmente entre 

produtos e encanta seu público consumidor (também) em outros mercados. 

 Flutuando com a narrativa e história da moda por uma expressão de 

multiculturalidade, é possível pensar a conexão entre as narrativas e culturas. 

No ponto de vista de Paixão (2013, p.23) sobre a “complexidade de uma 

cultura, uma estética que esteja atrelada ao Japão e que exprima costumes, no 

caso o Ukiyo-Ê: estilo de ilustração da vida urbana do Japão antigo”, eis, então, 

esse estilo para com a representação do termo Ukiyo-ê escrito com três kanjis: 

“flutuante, mundo e imagens”, os quais para Paixão (2013, p.23) a tradução 

direta seria: “cenas de um mundo flutuante”. Desse modo, seria um mundo 

onde a utopia presente nessa narrativa é condizente com um sentido do 

pensamento; “o mundo num instante de tempo”, pois, pressupomos que esse 

espaço-tempo acontece como um elo de conexão entre culturas e gerações. 

 Por esse prisma, a história pode ser uma ferramenta tátil, à observar a 

mobilidade do sentido de se pensar a Utopia como a história de uma ideia por 

Gregory Clayes (2013) e assim, discorrer que a utopia também se apresenta 

presente quanto ao campo do consumo, não somente nas impregnações ao 

universo da moda e das várias artes. Pois, como foi observado em um exemplo 

de sua edição de aniversário realizada por Colette (2014, p.34) a utopia da 

história de uma ideia contida no mito midiático Hello Kitty, flutua e atravessa o 

universo midiático da moda Harajuku para ser e estar presente como utopia em 

outros meios. Bem como, mediando estes, para novas conexões entre outras 

narrativas, como por exemplo; utopia e narrativa gastronômica como podemos 

observar na imagem 01. 

 
2 Ladurée: https://www.laduree.fr/en/  

https://www.laduree.fr/en/
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 No entanto, para a perspectiva antropológica de Ted Polhemus (2011) 

ao que o autor se refere às explorações do que é (não) fashion e anti-fashion, 

podemos notar a sua preocupação com o consumo da moda.  

 Nesse sentido, é fato que a linguagem fashion se apresenta a partir de 

um possível supermercado de estilos no qual a beleza se confunde com o 

estilo, sendo que o estilo é a escolha e então, como poderia ser ditado pelas 

marcas?  

 Pressupomos que, estilo quando carregado por utopias em sua narrativa 

flutuante, possivelmente flutua entre a narrativa, ou seja, a história de uma 

ideia presente no poder mítico de um símbolo e/ou de um mito midiático. Isso 

acontece com o mito miditático Hello Kitty que traz em sua trajetória midiática e 

flutuante o próprio discurso, como se a criação da Sanrio fosse uma pessoa e 

não somente um produto, para com a moda e por assim ser, se comporta como 

uma personagem nesse universo.   

 Observando esse mito midiático a partir da ideia de que é função do mito 

indicar o passado, explicar o presente e evocar o futuro, pois, é assim que o 

mito tem o poder de transformar histórias e pessoas. Entende-se que, esse 

mito na narrativa flutuante da moda Harajuku tem o seu próprio papel dentre 

símbolos, no efêmero universo dos objetos, cultura e discurso dos sentidos. 

 Partindo dessa ideia, para Gilles Lipovetsky (2009) a moda consumada e 

instaura a sedução presente no referido contexto com a capacidade de ser 

reorganizadora do cotidiano, sendo a moda uma narrativa flutuante do mundo. 

 Portanto, a moda em efemeridade, para Lipovestsky (2009, p.180) “já 

não tem epicentro, deixou de ser o privilégio de uma elite social, todas as 

classes são levadas pela embriaguez da mudança e das paixonites”. Assim, 

explica-se, como há mais de quatro décadas a marca Sanrio se destaca com 

as vendas de produtos que possuem a imagem da Hello Kitty em variadas 

formas. 

 Nesse sentido, Lipovetsky (2009) ainda dialoga sobre a narrativa do 

consumo ser efêmera, pontuando que as pessoas independentes de classes 

sociais são afetadas pela sedução e pela superfluidade que atravessa a moda. 

De modo que essa sedução e escolhas através da imagem são cada vez mais 

presentes na vida das pessoas por não representarem mais uma solenidade 

ideológica, mas uma comunicação publicitária, ou seja, a moda transcende do 
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tempo-espaço de ser uma utopia de classes para ser a utopia possível de se 

fazer e estar presente entre todas as classes. 

 Para tanto, entendemos utopia enquanto história de uma ideia de acordo 

com Clayes (2014) bem como a distopia, sendo esta uma anti-utopia ou utopia 

negativa, quando a utopia possui um papel social entrelaçado ao autoritarismo, 

à sátira e a falta para com a realidade ou para com o exagero. E são esses 

tipos de utopias as que o historiador considera serem as utopias do capitalismo 

vez que, essas utopias são as distopias modernas que estão atreladas ao 

consumo exagerado e às condições de produção do mundo capitalista.  

 Flutuando nesse sentido da história na narrativa do consumo, Lipovetsky 

(2009, p. 184) dialoga sobre a sedução das coisas, ou seja, a dita Sociedade 

de Consumo que para o autor seria “a elevação do nível de vida, abundância 

das mercadorias e dos serviços, culto dos objetos e dos lazeres, moral 

hedonista e materialista etc.”. Estruturada assim, a partir da generalização da 

moda desde que esta, se faça cumprir um papel social na sociedade capital.  

 Para este pressuposto, eis, a criação do símbolo e mito midiático do 

Japão, a Hello Kitty, que se consagrou como um marco na cultura Kawaii, 

sendo um mito midiático e símbolo de poder na moda Harajuku. Em expansão, 

dentre outras nuanças da moda mundial, essa narrativa flutuante da moda 

japonesa, traz um artificio de poder da marca Sanrio com o qual todo produto 

que tem a presença simbólica da Hello Kitty, independente do segmento, se 

torna um produto com grandes chances de venda por ser um mito midiático na 

mídia e um fenômeno de consumo cumprindo um papel de indicador cultural. 

 Por meio da leitura semiótica da imagem 02, analisamos a presença da 

utopia capitalista na efervescência do consumo desse mito criado pela Sanrio 

desde 1974. Pontuamos, ser para a história um dado momento de pós-guerra e 

caminhos finais para a Guerra do Vietnã.  

 Pensando criticamente assim, temos a midiatização do presente mito em 

um tom de voz globalizado, ou seja, em um aspecto que no decorrer dos anos 

posteriores ao pós-guerra, se fez presente com um discurso mítico e midiático 

próprio em que a Hello Kitty traz em sua própria história a utopia no sentido de 

ser a história de uma ideia do tom de voz midiático, a partir da sua capacidade 

mítica de ser e promover conexões entre narrativas várias em que a Hello Kitty 

se fez presente ou que se fez memória, sendo também uma distopia midiática.  
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 Pois, a midiatização da gatinha Kawaii nascida em 1974 não somente 

tem sido um meio de conectar narrativas várias pelo mundo, criando histórias, 

mas uma forma de representação da própria história do Japão, se analisamos 

que a personagem mítica no universo pop japonês, nasce na Inglaterra e não 

na territorialidade japonesa, embora, o mundo a conheça como um símbolo de 

poder midiático do Japão e milhares de pessoas que não conhecem a história, 

acreditam que ela nasceu em terras orientais. 

 Essa poética de desterritorização da Hello Kitty é bem curiosa porque 

nos permite pensar que, assim como japoneses que nasceram fora do Japão 

em um período de pós-guerra com a utopia de uma vida dentre outros campos, 

essa criação da Sanrio representa e atravessa esses territórios junto com as 

pessoas que (não) nasceram em solo japonês. Sendo, mais do que um mito e 

símbolo da cultura pop japonesa, sendo uma parte viva e que narra a história e 

cultura do Japão. 

 

Imagem 2 - Livro Hello Kitty 

 

Fonte: Livro Hello Kitty por Sarah Colette (2014, p.45-144). 
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 A Hello Kitty se comporta como uma mulher em diferentes narrativas 

contemporâneas: no mercado de trabalho masculinizado, ocupando o seu lugar 

de fala ainda que dentro de uma estética do masculino, e na narrativa midiática 

do mundo da moda sendo uma celebridade na revista ELLE que também é um 

objeto midiático masculinizado, se considerarmos enfaticamente o nome ELLE 

como representação de uma narrativa midiática em que homens escolhem e 

usam ainda hoje, mulheres como símbolos da beleza e da estética presente em 

narrativas várias com as mais diversas representações com utopias capitalistas 

no mundo. 

 Observamos, a Hello Kitty vestindo terno e em cores mais sérias e como 

se ela estivesse caminhando na corda-bamba, essa versão da Hello Kitty, foi 

criada pelo artista espanhol Javier Mariscal3 e essa arte, traz uma conexão 

com a ideia do feminino e o mundo dos negócios. Território auspicioso para 

nós, mulheres, pois, é fato que ser uma mulher entre executivos homens é 

como caminhar em uma corda-bamba.  

 Então, eis, a presença da utopia com um tom de voz circense, aplicada 

em uma construção artística e em uma desconstrução histórica. Observando, 

por meio da imagem que a Hello Kitty usa terno, há uma desconstrução e 

impregnações imagéticas no imaginário coletivo social da mulher que até 

então, vestiria uma saia em vez da calça acinzentada. Bem como, é uma utopia 

nascida da não utopia, da utopia capitalista também dita como distopia. 

 Nessa conexão entre a história, a moda como arte e fenômeno cultural 

do consumo, a utopia enquanto mito midiático Hello Kitty, está em constante 

relação com os meios e territórios. Sendo assim, a revista ELLE4 é a mostra de 

uma recepção em um dos meios midiátios onde a Hello Kitty se apresenta e 

tem sido mediatizada como ícone e efemeridade de uma narrativa cultural.  

 Perpassando décadas, a Hello Kitty flutuou na narrativa da moda oriental 

e se instalou com glamour diante aos holofotes do ocidente tal como uma 

artista norte-americana, Hollywoodiana, estando presente em diversos meios e 

sendo reconhecida e querida por pessoas de todas as idades e dos sete cantos 

do mundo. Contudo, a gatinha Kawaii com sua representação cultural e com a 

 
3 Javier Mariscal, artista espanhol que sabe trabalhar a utopia e as intersecções entre artes: 
https://www.mariscal.com/en/welcome  
4 ELLE é uma revista mundial de estilo de vida, é de origem francesa e no Brasil publicada pela 
Editora Abril: https://elle.com.br  

https://www.mariscal.com/en/welcome
https://elle.com.br/
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estética da fofura, carrega consigo impregnações várias da cultura e sociedade 

japonesa na sua configuração estética com a ausência da boca, sendo uma 

tensão para com a cultura do silêncio e nas cores vivas da moda Harajuku. 

 

Moda Harajuku 

 

Na antiguidade, o conceito de kawaii estava ligado à representação de 

filhotes de animais, crianças e cenas adoráveis, entretanto, o conceito de fofo 

também já foi considerado transgressor. Durante as décadas de 1970 e 1980, o 

conceito de kawaii no Japão marcou uma cultura comercial de artigos de 

papelaria voltado para meninas em idade colegial, que passaram a enfeitar os 

cadernos com uma caligrafia arredondada e com desenhos e símbolos 

considerados fofinhos.  

 As escolas repudiavam esse tipo de escrita, taxando a caligrafia como 

infantil, bem como a sociedade considerava estes jovens imaturos por não se 

adequarem ao padrão esperado de jovens adultos. De acordo com Queiroz 

(2018): 

A década de 1980 junta dos objetos adoráveis proporcionaram um 
forte escape da pressão da sociedade japonesa principalmente para 
as mulheres. Em decorrência desse prolongamento da pureza infantil, 
adultos entre 20 e 30 anos já não se interessavam com a ideia de 
constituir uma família e uma carreira, mesmo depois de adultos, e 
continuavam vivendo sob o mesmo teto que os pais. Para os garotos 
jovens, personagens kawaii proporcionavam um senso maior de 
intimidade e alívio de estresses e decepções decorrentes de 
relacionamentos não só como namoros, mas também como as 
interações fraternais ou no ambiente familiar. (QUEIROZ, 2018, n.p) 

 

No final dos anos 1980, os jovens no distrito de Harajuku utilizavam 

roupas com a estética kawaii, utilizando acessórios com personagens infantis, 

notavelmente os personagens da marca japonesa Sanrio. Originalmente 

voltada para meninas em idade escolar, a Sanrio foi uma das empresas que 

passou a utilizar os mesmos estilos infantis rechaçados pela sociedade para 

atingir o público adolescente e de jovens adultos.  

 Sendo assim, pensar a utopia Harajuku x Hello Kitty pode ser um 

transcender do próprio pensando crítico na sociedade, se pensar a moda a 

partir de uma utopia presente em sua efemeridade do consumo, seja mais do 

que uma crítica meramente ao capitalismo e suas não utopias, ou seja, suas 

distopias. Pois, esse pensamento flutua de encontro ao pensamento de 
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Polhemus (2011) sobre a moda ser parte de um contexto sociológico, temporal 

e com sua devida importância histórica quanto à semiologia e a linguística, se 

considerarmos que na sociedade do consumo em borbulhas de toda a sua 

efemeridade o estilo tem sido transformado em um ato da moda no sentido do 

“exagero fashion”, ou seja, um estado fashion mediado por uma globalização 

de efervescências.  

 Nesta, desconstruindo a ideia de consumidores de moda para pessoas 

atropeladas pela apreciação pela moda. Sendo estas vítimas de uma moda ao 

tolerarem e cultuarem a tal individualidade e autenticidade a partir de estilos e 

pertencimento como personalidades no universo da moda. 

 Flutuando entre borbulhas da moda, Colette (2014) trouxe mesclas desse 

consumo efêmero não somente entre holofotes com a midiática e mítica Hello 

Kitty, mas entre marcas sofisticadas como a Swarovski5: 

 

Imagem 3 - Livro Hello Kitty 

 

Fonte: Livro Hello Kitty por Sarah Colette (2014, p.165). 

 

 

 
5 Swarovski marca nascida em Wattens, Áustria há 126 anos: Swarovski.com 

 

http://www.swarovski.com/
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 A utopia na distopia pode ser interpretada na presente imagem a partir 

do entendimento do poder simbólico que existe entre a estética criada neste 

produto Swarovski que é uma carteira, representação do consumo por ser onde 

guardamos dinheiro, cartões de crédito e celular. É ainda, a utopia que nasce 

de uma não utopia, o consumo de luxo. 

 Por esse flutuar de utopias na grande distopia da narrativa do consumo 

atravessada pela narrativa da moda japonesa, considerando a presença de um 

símbolo presente em sua cultura pop e por ser este, o mito midiático Hello Kitty, 

eis que este produto da marca Swarovski, é mais do que uma cocriação entre a 

marca austríaca e um mito midiático japonês.  

 Para fãs da gatinha Kawaii, mesmo que estes não sejam consumidores 

da sofisticada marca Swarovski, possivelmente, muitos fãs se mobilizam para 

ter, melhor dizer, comprar este objeto de valor. Materializando assim, a utopia 

do consumo que se aplica principalmente aos consumidores/colecionadores. 

 Nesse sentido, Lipovetsky (2009) ao discorrer sobre a hegemonia do 

gadget (dispositivo eletrônico) intersecta a utopia contida em games, por 

exemplo, a utopia contida na moda. Por esse prisma, observamos que o meio 

material nos permite tecer atravessamentos entre as narrativas e assim, a ideia 

de Lipovetsky sobre a relação que temos com os objetos, ser mais do que 

material, ser lúdica. Desse modo, é persistente também nessa leitura da Utopia 

Hello Kitty, a partir de um olhar para a sua forma mítica e midiática que se 

apresenta em materialidade de consumo no produto da marca Swarovski.  

 A conexão entre mito midiático e história se encontra ainda mias precisa 

com o imaginário coletivo/social, vez que a história, por se apresentar presente 

e impregnada como uma entopia, ou seja, uma entre utopia e não utopia: a 

entopia. Pressupomos assim ser, por se apresentar como um objeto de valor 

em forma de carteira que é um símbolo global na narrativa do consumo: 

carteira x consumir.  

 O significado, portanto, se apresenta carregado de uma materialidade 

histórica, econômica e social. A partir desse ponto de vista, publicidade, moda 

e mídia formam a tríade onde contemplam o poder do consumo cada uma com 

sua forma de ser e existir em uma narrativa midiática. Significa que, a marratiba 

do consumo, sendo este como um fenômeno cultural, tem sido um dispositivo 

entre narrativas flutuantes da moda Harajuku, como analisamos neste estudo e 
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que flutuam entre as várias utopias capitalistas encontradas entre humanos, 

sendo utopias capitalistas capazes de transcenderem elementos míticos e ao 

mesmo tempo serem pontos de conexão entre narrativas várias e culturas. 

 Assim, observamos na imagem 04 como a Hello Kitty tem sido mais do 

que um mito midiático e simbologia de poder relacionada à cultura japonesa, 

ela tem se comportado como uma mini-japonesa (humana) e atribuindo valor 

às suas condições de produção, bem como cocriações como apresentadas por 

Colette (2014): 

 
Imagem 4 - Livro Hello Kitty. 

 

Fonte: Livro Hello Kitty por Sarah Colette (2014, p.17-116). 

 

 O consumo em sua performance cultural na narrativa flutuante da moda, 

pode ser entendido com o olhar de Lipovetsky (2009) sobre o design ser um 

charme e um aditivo ao desejo e sedução no universo do consumo. Ora, pois, o 

mundo dos objetos passou a ser o império das aparências e analisando as 

imagens selecionadas, verificamos a utopia rock na utopia da moda. Sendo, a 

utopia dentro de um universo do consumo lúdico: o mito em questão, não foi 

apresentado apenas como um produto da banda de rock, mas como um objeto 

carregado por um tom de voz de mercadoria e que se impregna da história da 
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banda KISS6 para ser comercializado como ícone de coleção tanto para fãs da 

do KISS, para fãs da Hello Kitty e para fãs de Hello Kitty & KISS, sendo que 

esta terceira variação pode ser lida na narrativa do consumo como: uma moda 

de colecionadores, uma cocriação capaz de ser objeto de valor para casais no 

universo rock em que uma pessoa do casal gosta da banda e a outra da Kitty. 

 Em outra construção de valor, a Hello Kitty se personificou como Mulher 

Maravilha que é um dos símbolos mais famosos da indústria de quadrinhos, o 

que demonstra como o mito midiático, Hello Kitty, nascido na Inglaterra, porém, 

representante da história e cultura japonesa tem sido carregado de significados 

e de representações culturais e flutuado com diversidade de sentidos junto à 

outros símbolos e mitos midiáticos que também possuem suas impregnações 

da história e de outras culturas. 

 Notada por uma perspectiva que demonstra a sua efemeridade, a Hello 

Kitty em seu comportamento mais comedido ao se esquivar de fotógrafos e da 

mídia usando um mesmo tom de voz (imagético/utópico) e estética, semelhante 

à artistas mais famosas se apresenta como um marco da cultura japonesa 

nesse espaço até então, extremamente ocidentalizado. E em outro ângulo, a 

gatinha Kawaii surge em um contexto de fofura onde a magia do seu poder 

mítico se estrutura com a ideia e utopia já existentes em uma famosa animação 

televisiva para crianças em meados dos anos 1980. 

 Flutuando por esse pensamento crítico, Lipovetsky (2009) analisa o 

industrial design como redesdobramento da moda a partir do século XX em 

relação à Bauhaus, sendo este um design criado com efeito, em oposição ao 

espírito de moda e à estética supérflua que seriam cocriações sem a natureza 

dos sentidos para com novas produções de sentido ao serem cocriadas. 

 Por ser um tipo de design fundamentado com a natureza semântica e 

semiológica, ou seja, correspondente ao valor do próprio significado do objeto 

em criação, Lipovetsky (2009) contrapõem-se à arte como decoração e assim, 

se posiciona sendo relevante quanto à ideia de arte informacional. Eis, um tipo 

de design com visibilidade de criar e adaptar formas às funções de um objeto 

com respectivas produções de sentido para que se torne um objeto de valor.  

 
6 KISS é uma banda importante na história do rock: https://rollingstone.uol.com.br/noticia/paul-
stanley-desabafa-sobre-idade-e-fim-do-kiss-nao-podemos-continuar-fazendo-isso-por-muito-
mais-tempo/  

https://rollingstone.uol.com.br/noticia/paul-stanley-desabafa-sobre-idade-e-fim-do-kiss-nao-podemos-continuar-fazendo-isso-por-muito-mais-tempo/
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/paul-stanley-desabafa-sobre-idade-e-fim-do-kiss-nao-podemos-continuar-fazendo-isso-por-muito-mais-tempo/
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/paul-stanley-desabafa-sobre-idade-e-fim-do-kiss-nao-podemos-continuar-fazendo-isso-por-muito-mais-tempo/
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 Entretanto, na prática essa utopia dentre a moda se deu de forma menos 

radical do que na teoria, se considerarmos que surge nesse entre meio o 

styling com o objetivo de embelezar os objetos e ser um tipo de design de 

adorno. E por transcendência de sua própria utopia o design enquanto atributo 

da moda, atravessou os ideais puritanos de Bauhaus e se tornou parte da 

retórica da sedução ainda que por vezes, sendo materializado como adornos. 

 Correspondendo ao desejo do consumidor, essas utopias presentes na 

ideia de design fazem deste um ativo da moda que perpassa pela necessidade 

do valor de consumo, bem como as condições estéticas, psíquicas e emotivas 

atribuídas a este, no momento de escolha, ou seja, de conexão entre produto e 

consumidores ou mesmo, colecionadores de arte e/ou mitos midiáticos. 

 No entanto, o design passou a se deslocar a favor da moda, sendo um 

meio de instalar para os holofotes e mídia os estilos com suas respectivas 

impregnações históricas e culturais que flutuam entre narrativas da moda. 

 A elegância, por assim ser, tem o seu papel funcional na moda a partir 

da natureza aerodinâmica e pela capacidade de depurar formas. Diferenciando, 

design de elegância do fashion, o qual de acordo com Lipovetsky (2009, p. 

194) “só conhece as reviravoltas de estilo, o design é homogêneo, reestrutura o 

meio com um espírito constante de simplificação, de geometria, de lógica.”. 

Isso não impede, segundo o autor, que os objetos sejam constituídos a partir 

de estilos característicos presentes de uma determinada época, assim como de 

estarem em um “hall de objetos” tidos como “os fora de moda”, mas também 

não torna o estilo somente como uma conotação da ideia de adorno no 

produto. 

 A história por trás da ideia como utopia no universo da moda, é escrita 

nas entranhas da criação de um objeto com a natureza vinda da narrativa 

flutuante presente na moda ou não seria um objeto artístico e com valor de 

estilo atribuído. Em sua composição, pode ser observada como apresentada 

neste artigo, sendo uma moda que flutua entre narrativas várias do universo da 

moda, os quais neste estudo encenam a moda Harajuku e trazem o poder e a 

utopia do mito midiático Hello Kitty assim como a representação estética, bem 

como cultural do movimento Pink Globalization, enlaçando a cultura da fofura. 
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Cultura da Fofura 

Na narrativa da cultura da fofura a estética Decora surge em Harajuku 

no começo dos anos 1990 e se destaca entre os outros estilos da estética 

kawaii pelo exagero nos acessórios como colares, pulseiras e presílias de 

cabelo, uso de cores fortes nas roupas e sobreposição de peças. A revista 

FRUiTS7 (1997 – 2017) foi um dos principais meios de divulgação do estilo 

Decora e outras subculturas de Harajuku no Japão. 

 

Imagem 5 

 

Fonte: Revista FRUiTS (1998). 
 

Portanto, artistas como Sebastian Masuda, fundador da tradicional loja 

6%Dokidoki, que participavam da cena de artes performáticas nessa época, 

defendiam o maximalismo e uso de cores como uma expressão visceral de 

sentimentos em oposição à estética sóbria e austera esperada pela sociedade. 

O kawaii nestas performances aparece não apenas “adorável”, mas misturado 

com elementos assustadores (sangue, olhos, asas de morcego, brinquedos 

 
7 Revista FRUiTS: https://bityli.com/9hRov  

https://bityli.com/9hRov
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quebrados) como metáfora para a perversidade que habita o interior de cada 

um (Masuda, 2020). 

Nessa edição da Revista FRUiTS (1998) notamos o estilo e a estética da 

moda e arte Kawaii em Tóquio, a qual ainda hoje é um marco para a moda no 

Japão. Essa capa ilustrada por Shoichi Aoki, criador e editor da revista, retrata 

a contemporaneidade de uma moda impregnada por elementos da cultura pop 

e cores vivas construindo no imaginário coletivo oriental a cultura da fofura. 

 Pois, de acordo com Christine Reiko Yano (2013) a presença de tons 

rosados é um marco simbólico na moda flutuante e fofura Kawaii no Japão. 

 Yano (2013) trouxe ainda uma contribuição importante ao entendimento 

da narrativa da moda na Cultura da Fofura por meio de uma perspectiva do 

berço da moda japonesa, espaço no qual o mito midiático e a utopia Hello Kitty 

se manifestam como histórias para ideia do consumo e atravessam gerações 

modificando alguns hábitos mesmo que de forma ainda mínima em relação à 

energia social gasta pelos japoneses com as tradições no país.  

Contudo, compreendemos que a crescente consumação das relações 

estéticas em consonância com as relações sociais, políticas e morais no país 

são partes de uma narrativa onde a moda flutua de encontro com a realidade 

de uma nação e assim, transformando como pode pontos de contato entre o 

mundo oriental e o mundo ocidental. Pois, a instalada cultura e utopia da fofura 

no Japão proporcionou através da porta de entrada do universo da moda, um 

prisma com novas produções de sentido e ações na sociedade japonesa onde 

há algumas décadas são visíveis traços de uma sociedade em busca de calor 

humano, e novas conexões com o Ocidente, rompendo com um silêncio tido de 

forma estrutural e dorsal para com a construção da cultura japonesa. 

 Para tanto, a recepção estética da utopia e mito midiático Hello Kitty na 

moda tem sido um indicador cultural no sentido de ser uma “Pink 

Globalização”, onde o tom/cor rosa é o novo sentido (metaforicamente) da cor 

preto a partir da construção simbólica que perpassa sistemas, midiático e 

social, produzindo sentidos por meio da estética como fenômeno de consumo e 

representação.  
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 Para Yano (2013) essa Pink Globalização se apresenta como a jornada 

da Hello kitty em atravessamentos do Pacífico, ou seja, em conexão com o 

mundo ocidental. E são esses atravessamentos que expressos com um tom de 

voz de utopias capitalistas, provoca pontos de reflexão e (des)construções 

críticas. Embora o rosa seja apenas mais uma distopia da narrativa do exagero, 

do hiperconsumo, a narrativa sobre ter em vez do ser, mas ao ser atribuído à 

estética e artifícios da moda, a cor se torna mais do que uma ideia plural 

referenciada em produtos midiáticos, tais como a Barbie ou mesmo campanhas 

relacionadas ao gênero feminino. Entretanto, para Yano (2013) a cor rosa, 

assim como a Hello Kitty da marca Sanrio são tidos como representações de 

um sonho de subversão em um Japão onde a população carecia de mais amor. 

 Por isso, a Sanrio explorou temáticas que proporcionassem através do 

tempo uma alternativa de reflexão dos próprios valores e condutas que eram 

tidas até então como únicas no país e para materializar essa ideia tem sido 

uma marca presente com outras marcas em cocriações diversas no universo 

do consumo e ao mesmo tempo construindo atravessamentos da moda com o 

uso do símbolo e mito midiático Hello Kitty. 

 Por essa utopia e mito, pode-se dizer que a Sanrio criou mais do que um 

símbolo cultural estampado nos mais variados produtos pelo mundo, ela criou a 

partir de uma falta dessa ideia de utopia, a prevalência de algo que produz 

conexões várias, transformando pessoas e permanecendo em transcendência 

ao longo do tempo. Sendo parte das experiências de vida e também da cultura 

pop que se fez um marco na cultura japonesa e claro, nas estéticas presentes 

na moda Harajuku. 

 

Considerações Finais 

 

 Flutuando desde a estética Ukiyo-ê, podemos propor: a disrupção e a 

reinveção como características da cultura Kawaii mediada pela Globalização 

Pink no Japão onde símbolos socioculturais e mitos midiáticos são elementos 

que compreendem desde a história, cultura e marcas como a Sanrio. Assim, as 

estéticas presentes na moda Harajuku e seus signos produzem um discurso 

com um tom de voz que ecoa vozes do universo pop a partir das cocriações, ou 

seja, de junções dessas narrativas orientais com narrativas do ocidente. 
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 Pressupondo que, as modificações sociais e culturais acontecem em 

consonância com as reinvenções que surgem a partir da cultura pop e tem sido 

impregnada com as utopias capitalistas e mitos midiáticos que estão presentes 

desde a criação da narrativa flutuante da moda japonesa às construções 

(novas) com tons de vozes na narrativa do consumo e se atendo à estética 

criativa dos personagens que nascem no berço cultural e pop do Japão.  

 Eis, uma (des)construção do antigo modelo de vida japonês para com o 

modelo de vida atual. Por exemplo, em Tóquio que é uma representação 

urbana e cultural da ideia de Japão conectado com o mundo devido a narrativa 

do consumo que atravessa esse espaço diferenciando-o da temporalidade 

presente ainda hoje na tradição japonesa que pode ser revisitada com menos 

apropriações culturais em cidades menores.  

 As narrativas flutuantes da moda Harajuku e a Cultura da Fofura são 

marcos e enlaces de possíveis conexões entre elementos míticos e signos que 

tem atravessado a história Ukiyo-Ê, bem como se impregnado dessa história e 

construído novas narrativas, movimentando assim dentre narrativas da moda e 

do consumo as utopias e as não utopias e outros elementos que compreendem 

o imaginário social/coletivo do Japão em novas conexões além do Pacífico. 
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“Não é homem, nem mulher, é uma trava feminina”: narrativas 
flutuantes de moda e gênero em Linn da Quebrada. 

 

 

Carla Cristina Siqueira Martins• 

 

 

Introdução 

 

A moda não é inocente. Esse foi o entendimento que construí e que resolvi 

me enveredar durante esses quatorze anos que a estudo. Ela, desde seu 

surgimento no século XV, conforme atesta Gilles Lipovetsky (1989), esteve 

imbuída em um sistema de convenções, de valores sociais, morais e éticos, que 

muitas vezes, definem as relações entre as pessoas e suas posições perante à 

sociedade. 

A moda constitui-se como e pela novidade, esta é uma máxima do seu 

sistema. Sendo um dos fenômenos mais emblemáticos da contemporaneidade, 

está intrinsecamente atrelada à dinâmica da mudança, permeia o cotidiano e é 

ativo de articulação e desenvolvimento das relações sociais. Está no 

comportamento e na cultura, possibilita que o indivíduo represente/viva suas 

identidades e estabeleça vínculos contínuos de comunicação.  

A moda também pode servir tanto para marcar identidades quanto para 

subvertê-las, por exemplo. Os modelos dominantes, como informa Crane (2006), 

são passíveis de sofrerem rupturas por meio de estratégias sociais de novos 

grupos que, assim, desenvolvem novas referências. Discursos produzidos e 

transmitidos pela moda, ao mesmo tempo em que podem demonstrar relações 

de poder, podem comunicar resistências em visuais desviantes dos modelos 

padronizados de vestimenta. Pessoas trans utilizam-na para comunicar sua 

transição estética, um modo de intervenção que não requer mutilações ou muito 

investimento financeiro. A ruptura dos modelos dominantes é uma característica 

da moda contemporânea e isso perpassa questões de corpos e gênero, por 

exemplo. 

 
• Doutora em História pela Universidade Estadual de Maringá. Pesquisa com ênfase em moda, 
mídia, raça e diversidade. E- mail: carlasiq10@gmail.com. 
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No tocante ao gênero, dentre as definições existentes, partiu-se da 

concepção de que é uma das formas de ser e estar socialmente, não é uma 

ideologia, mas sim instrumento de análise das relações humanas, no discutir e 

repensar papéis e estereótipos dados para a figura masculina e feminina. Como 

asseguram Magalhães e Ribeiro (2017), é uma construção social e política que 

diz respeito às distintas formas de ser homem e mulher, constituídas por culturas 

e movimentos histórico-sociais, envolvendo um conjunto de comportamentos, 

expectativas, valores, identidades, espaços e vestimentas. A transgeneridade é, 

também, uma questão de identidade. A mulher trans, por exemplo, que será o 

foco do estudo, é, de maneira sintetizada, aquela que não se identifica com o 

sexo biológico e gênero como são atribuídos desde o nascimento, que reivindica 

o reconhecimento como mulher (constituição cultural), não tendo, portanto, 

ligação com a sexualidade, independente se a mesma tenha ou não realizado 

cirurgia de redesignação de gênero (JESUS, 2012). 

Desse modo, o objetivo analisar narrativas da moda cantora 

transfeminista negra Linn da Quebrada, entendendo-a como instrumento para a 

compreensão de mudanças ocorridas na produção e difusão de moda na 

contemporaneidade. Ela não se considera nem ator, nem atriz, e sim atroz; uma 

performer “terrorista de gênero", termo utilizado por ela e que se refere a uma 

estética e a um posicionamento violento, se necessário, contra um sistema 

heteronormativo ao qual rejeita veementemente (PEREIRA, 2015). Por esses 

fatores e por tantos que serão apresentados ao longo do texto, entendeu-se que 

se trata de uma personagem multimídia: atriz, cantora, bailarina e performer, 

uma figura eloquente para se pensar moda, gênero e o que o grupo de mulheres 

trans no cenário musical fez emergir culturalmente, no sentido de discursos, 

aparências e mentalidades sociais. 

O eixo metodológico da pesquisa se deu via pesquisa documental 

exploratória de cunho qualitativo e pesquisa bibliográfica, no recorte temporal de 

janeiro de 2017 a outubro de 2018, período em que sua carreira ascendeu e que 

teve a oportunidade de acessar espaços e mídias de moda. A pesquisa 

documental imagética teve como fonte principal a conta oficial da artista Linn da 

Quebrada no site de compartilhamento de imagem Instagram, perfil administrado 

pela própria cantora.  
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O processo de análise de imagens requereu conduta mental construtiva 

na integração das composições de looks, temas, símbolos, ocasiões de uso e 

interesses, sejam individuais, profissionais e/ou de terceiros, isto é, os porquês 

de cada escolha e as representações contidas em Linn da Quebrada e nas 

pessoas, objetos e cenários que compuseram as imagens, o que aspiravam 

transmitir, o que pode ter sido excluído e quais as significações explícitas e 

implícitas. Alguns procedimentos específicos e técnicos foram adicionados, 

como averiguação à propriedade da documentação digital, atenção às inter-

relações entre documentação imagética e textual, cruzamento de dados e 

organização das imagens em pastas, instituindo categorias analíticas. 

A relevância desse estudo está em contribuir para a História da moda por 

meio de uma perspectiva social e cultural, inserindo a mídia digital como 

produtora de conteúdos imagéticos capazes de documentar a moda nesse 

tempo. 

 

 

2. Moda, gênero e as artistas trans na atualidade 

O sistema normativo binário da moda perdura por séculos, no sentido de 

delimitar roupas para homens e roupas para mulheres. As transformações 

socioculturais e comportamentais e a ocorrência de mulheres transfeministas 

negras no cenário musical podem ser postas como uma realidade que incomoda, 

provoca as práticas hegemônicas e impulsiona construções performáticas 

repletas de significados, as quais a moda se presta como componente simbólico. 

A propagação nacional de artistas trans otimizou positivamente a transformação 

das imagens e identidades destas para além das margens. As desconstruções 

dos olhares para com esse grupo operaram como uma pedagogia, em que 

movimentos sociais se manifestaram com contundência para que fosse possível 

ocuparem e atuarem em frentes antes nem imaginadas. 

A moda, amparada por aspectos simbólicos, esteve presente na 

elaboração de narrativas acerca das identidades e das dimensões simbólicas 

nas/das aparências propostas por elas. Artistas como Linn da Quebrada, Jup do 

Bairro, MC Dellacroix, Danna Lisboa, Liniker, Mulher Pepita, Mel Gonçalves, Natt 

Maat, Victoria Vipper, Alice Guél, MC Xuxú, Verônica Valenttino, Lia Clark, 
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Valéria, Slim Soledad, Rosa Luz, Danny Bond, Urias, Raquel Virginia e 

Assussena da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, são representativas e 

ilustram a insurgência desses corpos e da arte oriunda da periferia, ou seja, a 

junção música e moda fizeram ascender à sociedade novos hábitos, formas de 

consumir, vestir, ser e pensar. 

O ambiente virtual, por sua vez, oportunizou acesso e disseminação de 

imagens, ritmos, músicas e discursos, principalmente pela maioria das 

plataformas serem gratuitas para o(a) usuário(a). Se o corpo passou por 

inúmeras transformações, a moda e a música, bem como os diferentes meios de 

comunicação digitais, participaram e contribuíram para a exibição dessas 

mudanças, por possibilitarem a transmissão de pensamentos por meio das 

narrativas construídas nesses espaços. Por meio dos sites de redes sociais, 

artistas e pessoas trans estão ressignificando modos de vida e percepções sobre 

suas existências. Foi via esse canal que, na maioria dos casos, se lançaram 

artisticamente, ou seja, o monopólio de poder “falar” nas mídias para os que 

podiam pagar perdeu força. 

A moda, a mídia, as contestações sobre corpo e gênero foram utilizadas 

por Linn como “armas” ideológicas na batalha, termo bélico necessário pelos 

manifestos realizados por ativistas e pela conjuntura política instalada no país 

naquele momento. Para Barnard (2003), as forças e crenças acerca da 

aparência podem ser expressadas e ressignificadas, em reproduções ou novos 

posicionamentos nas relações e no processo de comunicação, capazes de 

causar diferentes sensações, desde impacto, revolta, contestação, alienação a 

carisma, conformismo e padrões sociais. 

Há no vestir uma poética pensada e imagetizada, que anseia aceitação, 

ascensão, representatividade, dentre tantos outros fatores. No âmbito da moda, 

as revistas e eventos são contundentes para pensar corpos negros e trans como 

o de Linn da Quebrada, pois o padrão de beleza exibido na maioria destes está 

sendo revisto, sobretudo ao longo dos últimos dez anos. 

A moda, nos últimos anos, esteve mais politizada no país, período 

reflexivo que promoveu perspectivas baseadas em narrativas de cunho ativista. 

Relativo aos corpos de mulheres trans na moda, visualizou-se uma alteração 

factual; este “está na moda”, no sentido de serem inseridos nos eventos 

especializados e em desfiles de estilistas nacionais e internacionais.  
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O próprio espírito do tempo encorajou marcas e designers a se colocarem 

de maneira efetiva em relação às pautas sociais, que passaram a trazer 

questões sociais essenciais para o cerne do seu processo criativo, entendendo 

sua responsabilidade em projetar propósitos maiores. Em 2016, o desfile do 

estilista Ronaldo Fraga, voltado a enaltecer as mulheres trans e dar-lhes um 

novo lugar de atuação, contratou cem por cento de mulheres trans para 

desfilarem, desde donas de casa, bancárias, professoras, atrizes a garotas de 

programa, fato que pode ser considerado como um marco na História da moda, 

o primeiro que as trouxe como temática e sujeitos de destaque em totalidade 

(SANTOS, 2016). 

Linn da Quebrada esteve presente em diferentes mídias de moda, seja 

concebendo entrevista para revistas especializadas como Vogue, Elle e 

Serafina, até sessão de fotos, parcerias com marcas e desfiles, como 

participação em edições da São Paulo Fashion Week em 2017 e 2018 e da Casa 

dos Criadores em 2017. 

A aparição na revista Vogue Brasil, na edição de julho de 2017, em que 

foi entrevistada e participou do editorial de moda Rainbow Power, juntamente 

com Pabllo Vittar, Liniker, Gloria Groove, Veronica Valenttino, Ivana Wonder, Lia 

Clark, Candy Mel, Assucena e Raquel Vírginia, da banda As Bahias e a comida 

mineira, todas mulheres negras e da cena musical LGBT pode ser considerado 

como um marco importante no acesso a espaços de poder do sistema da moda 

(COSTA, 2017). O título do editorial traz a conotação de que as imagens seriam 

produzidas para enaltecer o poder dessas mulheres e do movimento, que tem 

em sua bandeira as cores do arco íris.  

Na Figura 01, extraída do editorial supracitado, a artista usou macacão 

colado ao corpo com fundo em cor amarela, estampado em listras na cor roxo e 

com rostos de felinos, uma pochete em couro preto na cintura e um calçado no 

modelo moule na cor preta com detalhe em pele e estampa que também remete 

a um felino. Posou em posição quatro apoios. Notou-se que a construção 

estética foi pautada de modo a enaltecer o poder e a beleza da artista, com 

maquiagem suave e iluminada, utilização de batom em cor forte, produção de 

cabelo que remete ao crespo/encaracolado natural. Nas poses e principalmente 

nos looks selecionados, majoritariamente, da marca de luxo Gucci, a imagem 

criada revelou uma atenção por parte da equipe de produtores de moda da 
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revista com questões simbólicas que sugerem status, visto que são peças 

conceituais de uma grande marca italiana, conhecida e respeitada 

mundialmente. O selvagem e sensual também foram referenciados, tanto por 

conta da pose, como se Linn fosse um animal em posição de ataque e, ao 

mesmo tempo, em posição sexual “de quatro”. Essas são algumas das 

conotações possíveis para a leitura dessa imagem, mas quantas outras podem 

ser visualizadas quando se tem uma mulher preta e travesti nessa posição? 

 

Figura 1 - Linn em editorial Rainbow Power da Vogue Brasil. 

 

Fonte: Tabatini (2017). 

 

Faz-se necessário salientar que as imagens desse editorial foram 

idealizadas por profissionais plurais em diferentes esferas, como de gênero, raça 

e classe, entre eles(as), a fotógrafa Cassia Tabatini, o stylist Dudu Bertholini, os 

maquiadores(as) Daniele da Mata, Rafael Holland, Enrico Moscatelli, Sasha 

Housbrak e Ian Ribeiro, os(as) assistentes de styling Marcello Martins e Ana 

Carolina Nascimento e a produtora de moda Fernanda Turetta (RODINI, 2017). 

Tal configuração parece ser uma preocupação da revista em adentrar essa 

atmosfera de maneira coerente, já que houveram muitos ruídos comunicacionais 

em outras edições da revista, em especial em relação ao uso de referenciais e 

imagens de pessoas LGBTs e negras.  
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Nesse editorial, Linn submeteu-se a certas orientações no vestir, em uma 

relação carregada de múltiplas negociações, inclusive para ocupar esse espaço. 

O ceder faz parte dos jogos sociais a que os indivíduos estão sujeitos, embora 

visualizou-se que foram poucas as concessões feitas por ela, conseguiu e 

pareceu querer manter sua autenticidade e domínio perante suas escolhas. A 

moda tende a manter contato com as tendências do âmbito musical e de outras 

formas de cultura popular, pois opera e se desenvolve por meio desses 

contextos, que também seguem e lançam moda e variações de comportamento. 

A predominância de mulheres trans negras nesse material da revista sinaliza 

mudanças na forma de conceber conteúdo editorial na mídia impressa de moda, 

revelando uma descontinuidade. Além da cor da pele e das artistas que 

participaram do editorial serem LGBTs, há outro indicativo de transformação: são 

de origem humilde, muitas ainda residem em zonas periféricas. 

Linn mostrou, por meio de ações, a importância do apoio mútuo, de modo 

que as que tenham maior visibilidade colaborem para o levante de outras artistas 

na cena artística. Em entrevista para Trói (2017), afirmou que não pode 

representar outras mulheres trans. Mais que representação, a lógica da 

participação seria mais interessante, na qual cada pessoa apresentasse e 

representasse o seu próprio corpo, pois a lógica da representação é confortável 

e pode causar ilusão, logo, poder ser voz e com elas avançarem, cada uma em 

seu percurso de vida, artístico, de existência e resistência. 

A moda, como instrumento de mobilidade de Linn, foi usada para 

reorganizar espaços de sua atuação e de inseri-la em diversas dinâmicas 

sociais. É como se Linn tivesse arrebentado cordas, em uma não passividade, 

de quem sentiu e sente na pele estigmas e preconceitos, também pela moda que 

escolheu vestir, ou seja, faz parte das práticas que quer vivenciar no cotidiano. 

Como a própria afirmou para Sarmento (2019), sente o preconceito em tudo que 

faz, sobretudo os olhares, como se fosse um corpo abjeto. Declarou ainda que 

produz novos pensamentos, novos comportamentos, utopias que não são 

estagnadas nem presas a imagem no espelho, para que sua criatividade perante 

a vida construa sua corporalidade. 

As vivências de Linn da Quebrada para com questões de gênero, quer 

nas suas músicas ou discursos foram de encontro ao que Sant’anna (2015) 

apontou como processo de construção de corpo e beleza políticos e como 
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mecanismos de relação. Para a autora, o corpo é constituído por uma trama de 

relações, e politizar as construções de corpo e beleza é também compreender 

os motivos sociais quanto às preferências e necessidades para com a aparência. 

A história da beleza revela o entendimento das mudanças nos padrões de 

comportamento, dos gostos e das maneiras de tratar o corpo ao longo do tempo. 

Linn pode ser considerada como um sujeito queer, que conforme Louro 

(2004) está associado ao estranho, raro, esquisito e também “sujeito da 

sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, trans, travestis, drags 

queens”:  

 
Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem o 
quer como referência; um jeito de pensar e de ser que desafia as 
normas regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da 
ambiguidade, do “entre lugares”, do indecifrável. Queer é um corpo 
estranho, que incomoda, perturba, provoca e fascina (LOURO, 2004, 
p. 8). 

 

Linn criou desvios e ressoou em sujeitos de diferentes vertentes; criou 

sinergias singulares, que serviram para se pensar em formas dissonantes de 

significar modos de vida. Mencionando um termo usado por Rolnik (2018), Linn 

encontrou meio de viver uma potência de vida que não se quer cafetinada, visto 

que o domínio do inconsciente colonial-cafetinístico tende a se apropriar dessa 

pujança e do próprio direito de existir. Há em curso uma busca de uma 

micropolítica da/para a vida, individual e coletiva, que anseia driblar, mesmo em 

meio a desconfortos, esse domínio inconsciente, colonial e cafetinístico. 

Abandonar a ideia de que não existe certo e errado, bem e mal, progressão ou 

regressão é um caminho importante para as manifestações disruptivas, pois 

desse modo, ampliam-se possibilidades de fazer e ser, rumo a um gozo vital, 

que persiste, persevera, e que percebe na moda um espaço para contestações, 

intervenções, transgressões e não conformismo, ou seja, excedendo fronteiras. 

Na próxima sessão, será abordado como Linn percebe a potência da 

moda e como a utilizou como forma de militância e contestação, em um corpo 

que não é homem e nem mulher, e sim uma trava feminina. 
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3. Militâncias do vestir em Linn da Quebrada 

 

Para Crane (1992) e Crane e Bovone (2006), a moda é uma forma da 

cultura material e de mídia que expressam uma ampla gama de significados, 

cuja decodificação em geral constitui um desafio. Tanto a moda como outras 

expressões de arte são criadas em mundos culturais, isto é, em comunidades 

compostas de criadores culturais, vendedores(as), compradores(as) e públicos, 

que contribuem de diversos modos para a criação, avaliação, disseminação e 

recepção de novos tipos de cultura. 

Linn da Quebrada afirmou para Monteiro (2017) que moda diz respeito às 

histórias de cada indivíduo, como uma segunda pele, e serve como uma 

identidade estética e de postura perante o mundo. A artista vivenciou uma 

existência e uma relação corpo e moda em movimentos de experimentação, 

evitando estereótipos, em uma busca por ser, majoritariamente, sua maior 

referência.  

Barthes (1976) afirma que não há experiência humana que não possa ser 

expressa em narrativas, pois os indivíduos são, em sua essência, contadores de 

histórias e extraem sentidos de mundo através das histórias que contam.  Sendo 

assim, a moda de Linn da Quebrada diz respeito a um contar, sobretudo, sobre 

suas histórias reais e imaginadas, ou seja, contar uma outra história de si, sobre 

si e seus(suas) pares. A transcendência e a transposição entre narrativas 

vestimentares, musicais e corporais, proclamadas por meios comunicacionais 

TRANSmutaram representações de seu corpo e aparência. Essa conduta da 

artista estabeleceu relação com o comportamento da geração de jovens na 

atualidade, que estão recorrendo cada vez mais a uma reflexão sobre suas 

atitudes ao consumir, no caso da moda, utilizando-a como manifesto.  

Lipovetsky (2009) atesta que a aparência na contemporaneidade registra 

forte ímpeto individualista, impulsionado principalmente pelos jovens, como 

Uma espécie de neodândi, exibindo o afastamento radical com a 
média, arriscando a provocação, o excesso, a excentricidade, para 
desagradar, surpreender ou chocar. A exemplo do dandismo clássico, 
trata-se sempre de aumentar a distância, de se separar da massa, de 
provocar o espanto, de cultivar a originalidade pessoal, com a diferença 
de que agora já não se trata de desagradar para agradar, de se fazer 
reconhecer nos círculos mundanos pelo escândalo e pelo inesperado, 
mas de ir até o fim da ruptura com os códigos dominantes do gosto e 
da conveniência (LIPOVETSKY, 2009, p. 146). 
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Moda e corpo podem ser entendidos como agentes de rupturas, como 

veículos de comunicação e informação para troca de diálogos, na reprodução 

e registro de histórias e memórias, e no movimento de desconstrução de 

gêneros.  

Em entrevista para a revista Brasil Mais Jovem, Linn citou a moda 

como instrumento de legitimação, pois desde o momento que começou a 

pesquisar sobre seu corpo, iniciou o processo de experimentar roupas que 

gostaria de usar: "Tudo que a gente faz é política. A roupa que eu escolho 

para sair na rua é política, a escolha de sair maquiada ou não, também tem 

efeitos e diz respeito a uma atitude, a um posicionamento" (QUEBRADA, 

2017, p.66). Para Lilian Pacce (2017, p. 01), ela concedeu à moda uma 

relevância especial no seu processo de expressão no social, em que se 

definiu como “uma estética que não é estática, que se move, que é transito, 

que é trans”.  

 

Eu acho a moda muito interessante no que diz respeito a corpos, 
pensar moda enquanto comportamento, enquanto atitude, enquanto a 
nossa intervenção em nosso corpo, em uma moda com M maiúsculo e 
não uma moda pensada apenas dentro de alguns padrões (Linn da 
Quebrada in PACCE, 2017, p. 01).  

 

A artista traduziu a seu modo sentidos para moda e para o corpo. Em 

alternativas não convencionais desestabilizou a ordem, colaborou para um 

pensar acerca do que é a moda, qual seu papel, o que pode revelar e 

esconder de determinado corpo, seja por meio de formas, cores, estampas, 

modelagens, e/ou na promoção de expressões simbólicas e identitárias. 

Em Linn da Quebrada e em suas variações vestimentares, há 

reverberações, efeitos de sentido e modulações negociadas. As imagens 

publicadas na sua página oficial na rede social Instagram, assim como os 

desdobramentos dessas imagens perante seu público, nos comentários de 

cada postagem, serviram como fonte demonstrativa dessa afirmação. As 

imagens, juntamente com os textos verbais (escritos e orais), compuseram 

textualidades acerca das possibilidades das identificações e expressões de 

moda e gênero.  
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Na Figura 02, o look usado por Linn foi composto por maquiagem leve, 

calcinha preta e vestido em tecido transparente da mesma cor, que pela pose 

destaca uma fenda que evidencia sua coxa esquerda. Seu semblante sereno 

e confiante atrelado às escolhas do vestir transmitiram feminilidade e certa 

sensualidade. No cenário da foto há um quadro que ilustra uma mulher com 

órgão genital masculino, ou seja, uma criação artística que estabelece 

ligação direta com Linn e com a letra de sua música “Mulher”, cujo trecho foi 

inserido na legenda da foto: “Não é homem, nem mulher”. 

 

Figura 2 - Linn da Quebrada em look transparente. 

 

Fonte: Instagram (2018a). 

 

Linn é inconstante e parece utilizar dessa tática como forma de expressão, 

não quer se rotular. Assim como seu corpo, suas escolhas vestimentares 

também não seguiram uma única vertente. Utilizou peças que sinalizaram 

aparência feminina, como também as que extrapolaram esse entendimento, no 

uso de tênis, bonés, peças do segmento esporte com modelagens mais amplas, 

correntes grossas na cor ouro (em modelos muito utilizados por homens), o que 

demonstrou, mais uma vez, seu caráter de experimentação frente à moda, 

entrelaçando emaranhados de possibilidades de ser mulher, uma mistura de 

estilos que evitou classificações de gênero.  

Tal prática de Linn pode ser associada ao que o feminismo 

contemporâneo pretende: uma libertação dos estereótipos e papeis da mulher. 

Na História da moda, existiram ocorrências que ilustram a aplicação da moda 

atrelada ao movimento feminista, bem como suas ambiguidades de sentido. O 
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New look, por exemplo, modelo de moda lançado em 1945, pelo estilista francês 

Christian Dior, com cintura ajustada, saia ampla, decote e uso de luvas, foi 

concebido para ser usado pela dama da alta classe, modelo que utilizava muitos 

metros de tecido e representava os bons tempos para essa indústria, depois da 

134 escassez de tecido que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial.  

No entanto, conforme afirma Angela Partington (1990; 1992) e Barnard 

(2003), foi usado por mulheres do movimento feminista europeu, na década de 

1950, como tática subversiva. Tal ação ficou marcada como mais potente que 

as anteriores, como a queima de sutiãs ou o uso de peças do guarda-roupa 

masculino em décadas antecedentes por justamente trazer uma dubiedade 

visual.  

Nesse período havia dois estilos bem definidos de moda para as 

mulheres: o New Look, que conferia requinte e glamour, usado principalmente 

pelas classes financeiramente privilegiadas, contendo o atributo de mulher 

estonteante; e o estilo Utility, que consistia em um vestido em formato camisa, 

mais prático e confortável, usado pela dona de casa trabalhadora, modelo 

remanescente do que era usado durante a guerra. As feministas, nesse período, 

conforme Barnard (2003), começaram a utilizar não somente o New look, mas 

ele e o Utility em uma mesma composição, ou seja, uma mistura dos dois estilos, 

a fim de desbaratinar o sistema dominante, uma vez que não ficaria fácil 

reconhecê-las por meio das vestes. Tal prática impediu que o New Look 

funcionasse como moda classista, decorativa e de objetificação da mulher, fez 

circular um novo conjunto significante para aquelas peças e elementos, sendo 

que a “estratégia dessas mulheres, conquanto não fosse necessariamente 

consciente, foi mais complexa do que a recusa ou a reversão. Envolveu também 

confundir as categorias com que os grupos dominantes operavam” (BARNARD, 

2003, p. 213).  

Essa maneira, utilizada por mulheres do movimento feminista europeu em 

meados do século XX, parece similar à que Linn da Quebrada articulou e 

exercitou noções do transfeminismo negro pela moda no tempo presente, visto 

que suas escolhas confundem e deixam incógnita quanto à sua identidade de 

gênero e visual. Esse mecanismo a mantém enigmática e de difícil leitura, 

contraria a imagem já culturalmente disseminada do que é ser feminina ou do 
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que é ser travesti. É como se rompesse com o ensinado e almejasse expandir 

esse entendimento.  

Segundo Barnard (2003), a moda é um fato cultural que pode ter 

alterações seguindo as modificações dos costumes, remodelando o conjunto de 

símbolos e características para cada gênero, logo, o considerado adequado 

pode mudar, assim como o entendido como feminino, masculino ou destinado a 

uma travesti também pode alcançar outras versões. 

Nos looks contidos na Figura 03, há certa recontextualização e 

reconstrução de peças de vestuário. É como se o ambiente da moda atual 

estivesse em zona fronteiriça, em que os limites estão sendo reavaliados. Como 

Linn mesma afirmou, ela está “borrando novos limites, ganhando novos 

contornos” (QUEBRADA, 2018). Na imagem, juntamente com  a cantora Jup do 

Bairro, Linn concebeu, com auxílio do styling de moda Gabriel Carneiro, uma 

composição constituída por tênis preto, calças largas na cor cinza esverdeada, 

com amarrações no tornozelo dando aspecto de franzido, blusa de alça na cor 

verde musgo com sobreposição assimétrica em formato tomara que caia em 

tecido azul, que prolongou o comprimento da peça, além de blusa de manga 

comprida verde em tecido sintético acolchoado amarrada na cintura, gola avulsa 

em tom bege, brinco e anéis grandes. Linn com semblante altivo e Jup do Bairro 

com feição tranquila demonstraram que entre elas há confiança e parceria, como 

se uma pudesse se amparar na outra. A roupa “ancorou” a imponência, reforçou 

a presença física, transmitiu um pouco da história desses corpos travestidos de 

moda não convencional.  
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Figura 3 - Linn da Quebrada e Jup do Bairro. 

Fonte: Instagram (2018b). 

As escolhas de Linn na imagem compuseram um visual que contraria 

combinações e amplitudes de modelagens convencionais e do que entendido 

para cada gênero. Ela burlou o vestimentar padrão, além de ter misturado estilos: 

calça e blusas remetem a um visual prático, confortável e vanguardista por conta 

da modelagem, e a gola tem formato próximo à gola rufo, utilizado no século XVI. 

Neste período, denominado de Renascimento e/ou início da Idade Moderna, a 

gola rufo em cores claras foi muito utilizada pela rainha da Inglaterra Elizabeth I, 

peça que representava prestígio social e divisão entre classes: quanto maior o 

rufo, mais elevada era a condição financeira da família. Tal gola também tolhia 

os movimentos, especialmente das mulheres que utilizavam os modelos 

maiores, visto que não exerciam funções que demandassem movimentos 

bruscos. O fato de ser feita, predominantemente, em cores claras e em estrutura 

que impedia movimentos ágeis, era uma estratégia que impossibilitava 

segmentos menos favorecidos de utilizá-la, por conta do valor do material 

empregado e atividades que desempenhavam, seja homens ou mulheres 

(KÖHLER, 1993; LAVER, 2008).  

Os significados desse elemento e de tantos outros podem ser alterados 

com o passar do tempo. Os códigos e papéis de gênero e classe instalados no 

século XVI, por exemplo, são agora “ressemantizados” por Linn, em um corpo 

trans negro, dando sentidos alternativos aos signos de outrora, e também 

rompendo com uma hegemonia de classe instalada nesse objeto, ao mesmo 
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tempo em que mantém a mensagem que lhe é fixa, a de status e altivez. Sendo 

assim, o que se tem, é a promoção de certa autenticidade, uma atualização de 

signos semióticos em um contexto diferente, que perpassaram conceitos do 

processo de bricolagem. Para Derrida (1971), a bricolagem é justamente tomar 

emprestado conceito de outros tempos, a fim de construir, mesmo não 

dominando as técnicas, novos significados. Para o autor, a roupa é uma metáfora 

que tende a esclarecer a inabilidade do sujeito de escapar do legado da História, 

na qual não há aquele(a) que conseguiu ser em sua totalidade a origem de seu 

próprio discurso, pois são necessárias referências, linguagens e repertório para 

isso.  

O Renascimento, período entre os séculos XV e XVI, trouxe à tona outra 

forma de pensar, viver e se relacionar, em resposta a uma outra sociedade 

(Idade Média) que não fazia mais sentido, momento que refletiu em aspectos da 

moda, sendo marco central do entendimento da moda como fenômeno social. 

Será que a sociedade atual será considerada, também, momento da História 

decisivo para o surgimento de uma nova Era? Como a moda perfomará nesse 

novo cenário? Ainda na Renascença, a rainha Elizabeth tinha papel fundamental 

na disseminação de novas modas e costumes, podendo ser considerada, 

utilizando de termos atuais, uma influenciadora da época.  

Sendo assim, no tempo presente, seria Linn e esse grupo de pessoas 

LGBTs, os(as) influenciadores(as) sociais que ocasionarão quebras de 

paradigmas na moda? Como essas novas visões de belo e moda repercutem na 

sociedade? É impossível afirmar respostas e o objetivo dessas indagações é 

fazer pensar e refletir sobre a construção de novos repertórios e subjetividades, 

o que também é um dos papeis da História.  

Agamben (2009) afirma que o contemporâneo tem relação com o 

passado, ou seja, permanecem conectados, em um devir transformador, que 

afasta o presente de uma linearidade de tempo, pois nesse ponto de cisão pode-

se difundir um novo olhar para o tempo atual e de outrora. Há em Linn da 

Quebrada uma bricolagem de corpo e moda, em diferentes plasticidades, que 

são oscilantes. Podem também ser entendidas como metáfora visual, que 

conforme Barthes (2005), provém de adaptações do passado realizadas no 

vestuário em um contexto atualizado. 
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Na Figura 04, visualizou-se uma construção híbrida de visual, para além 

da discussão feminino/masculino. Há, nela, características de uma estética 

futurista, com a utilização de peças conceituais, desenvolvidas de forma 

exclusiva e em matéria-prima não convencionais, como no casaco, feito com 

alumínio maleável, estampado em cores, composto por dezenas de peças 

pontiagudas. Esse visual, em junção com elementos ancestrais afros em um 

corpo negro, seja via cabelo, maquiagem ou roupa, vem sendo denominado 

como afrofuturista, movimento estético que surgiu na década de 1960 e tomou 

força como movimento cultural, de fato, na década de 1990, adicionando às 

peças de roupas história, ficção, cosmologia e símbolos da cultura africana, com 

o objetivo de expressar poder, status e riqueza para e do povo negro (BRASIL, 

2015; ILLY, 2017). A valorização da estética negra também promove, de 

diferentes formas, uma decolonização cultural, visual e do vestir.  

 

Figura 4 - Linn da Quebrada em visual que remete à estética afrofuturista. 

 
Fonte: Instagram (2018c). 

 
O casaco utilizado pela artista permitiu, ainda, alusão às penas de aves. 

O body preto em tiras (apelo sensual) e a calça em material sintético que imita 

pele de animal, com terminações em couro e modelagem que se finda na coxa 

e não no quadril ou cintura, como geralmente imagina-se o formato de uma calça, 

apresentou conotações fetichistas de uma cinta-liga, ao mesmo tempo em que 

remeteu a vestimenta utilizada no movimento country e por vaqueiros, 
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denominada de calça charrão ou chaparreira. Isto é, a artista utilizou de 

referências visuais que comumente não estariam em um único look para criar 

um visual autêntico. 

Ao analisar cada imagem contida no recorte temporal da pesquisa, 

constatou - se crescente visibilidade e visualidade de Linn, bem com mais 

atenção aos figurinos e ao modo como se apresenta. Os tecidos, com diferentes 

caimentos, texturas e movimentos foram usados como artefato no performar seu 

corpo em suas aparições, colaborando para a performance. Ela utilizou do seu 

posicionamento perante a moda como meio de comunicação e informação 

fundamental para troca de diálogos, como na utilização de visual afrofuturista, 

de desconstrução de gênero, não somente com os looks que escolheu para subir 

ao palco, em clipes ou aparições na televisão, mas também em seu cotidiano. 

Cada sistema de bens é código que, remetendo para uma ordem cognitiva 

complexa de categorias culturais e de relações entre elas, transmite distinções 

que podem ser manipuladas pela própria utilização dos bens. O corpo vestido “a 

la moda Linn” possibilitou a construção de formas e sentido para o corpo trans, 

valores distintos e, por que não, inéditos para essa geração. 

 Os escritos de Rolnik (2016) e Guattari (2011) ajudam a pensar o âmbito 

das micropolíticas e a correlação com a moda. Embora Rolnik (2016) esteja 

focada em políticas governamentais de esquerda e direita, e o regime capitalista 

na América Latina, propôs que não só no Brasil, mas em uma esfera maior, os 

sujeitos sociais estão pensando o atual estado das coisas e inventando maneiras 

de enfrentá-lo em práticas que incidem na dimensão micropolítica da existência 

coletiva, que não cessam de proliferar e que oferecem condições favoráveis para 

problematizar e ressignificar a palavra resistência.  

Além disso, pode servir, para qualificar a força das ações de ativismo que 

vêm sendo praticadas e que ainda causam estranhamentos por serem 

intraduzíveis na cultural vigente, já que é exatamente o que lhe escapa e coloca 

em risco de dissolução. A resistência está relacionada à necessidade de 

deslocar a micropolítica dominante, reativa do inconsciente colonial voltado ao 

capitalismo. Seria uma nova maneira de pensar e praticar a realidade, de situar 

os problemas e de atuar criticamente, movendo, dessa forma, um novo tipo de 

ativismo que tem sido propagado mundo afora e que, na sociedade brasileira, 
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tem acontecido principalmente nas periferias – em especial entre jovens, 

negros(as), LGBTs e dentre eles(as), ainda mais especialmente, entre mulheres.  

As micropolíticas não conseguem emergir em condição pura, tendo em 

vista as oscilações nas relações e ações. Guattari (2011, p. 155) assegura não 

ser possível atribuir apenas um único modo de fazer micropolítica, pois 

continuamente haverá inúmeros processos de subjetivação que atuarão com a 

composição dos agenciamentos e momentos, e são “nesses agenciamentos que 

convém apreciar o que são as articulações entre os diferentes níveis de 

subjetivação e os diferentes níveis de relação de forças”. Sublinha que, embora 

tenha sido colocado que a micropolítica está em toda parte, é preciso ter em 

mente que é necessário fazer entrar em todos os campos um novo tipo de 

pragmática que corresponda de fato a um novo tipo de política, em todos os 

âmbitos e em diferentes facetas.  

Manifestos micropolíticos estiveram nos inúmeros enfrentamentos que 

Linn da Quebrada se colocou. Em entrevista ao programa Cultura Livre afirmou 

que a moda que almeja é a que causa estranhamento, de modo a viver e ser 

corpo e moda política: "eu busco causar um pouco de estranhamento para mim 

mesma e perceber como a minha estética transforma também a minha 

experiência e as minhas relações" (QUEBRADA, 2018). Isto é, compreendeu 

que em suas escolhas e montação visual podia criar diálogos e situações que 

trouxesse à tona reflexões.  

Do feminino ao masculino, do convencional ao inovador, do individual ao 

coletivo, encontram-se uma diversidade de personagens que constituem a 

cultura e que ajudam a tecer a História. Para Vanessa Santos (2017), as 

construções culturais, ideológicas, mitológicas e rituais se dão em contingência 

e na vivência dos corpos negros (inclui-se o da mulher negra trans) postos no 

centro do palco, que abrem espaços para elevação de estima, de trabalho e que 

rompem paradigmas. Nas pluralidades existentes nesses corpos, vários 

processos identitários podem se chocar e se repelir, no entanto, são 

provocações necessárias, por tratar-se de disputas políticas e ideológicas e por 

fazer parte de reflexões e de tentativas de olhar para a potência da mulher negra, 

da mulher trans e de toda sua feitura no contexto das manifestações dissidentes 

e micropolíticas. Linn é uma personagem que vivenciou a História do tempo 

presente, indicando vetores do passado e do futuro e, com isso, promoveu 
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interrogações que estão em curso e de modo provisório, sendo captadas e 

capturando proposições; construindo o presente, narrando História. 

 

 

4. Considerações 

Explicitou-se por meio da personagem Linn da Quebrada como se faz 

necessário expandir as possibilidades que o sujeito tem de expressar-se, em 

especial por meio da moda e das discussões sobre gênero. As versões estéticas 

de Linn encarregaram-se de expressar o contrassexual, o queer e não dócil, um 

corpo que carregou rupturas do e no ser, sentir e pensar, possibilitando com isso, 

também, comunicar valores da época, em um devir que fez e faz acontecer 

discursividades e gêneros contemporâneos.  

Como evidência da produção cultural de um tempo e das práticas e 

plásticas criativas, Linn produziu significados conflitantes e ambivalentes, 

desempenhou efeito individual e coletivo, a cada quebra de paradigma 

influenciou seus pares, admiradores e a própria indústria da moda, e por ela foi 

influenciada. Assim como Linn, a moda, sedenta por novidade, a vestiu como 

anúncio de que o novo pode vir de expressões periféricas, que se encarregam 

de promover discursos, agentes e criadores, que são legitimados pela mídia e 

por personagens da mídia. 

Linn configurou-se como novidade e não conformidade no âmbito da 

moda, dialogando além das coleções comerciais de marcas de moda. Provocou, 

incutiu reflexões, deixou desconfortável o padrão e os códigos corporais e 

vestíveis. Portanto, fez do objeto moda um agenciador do seu corpo. No uso do 

“queer” no vestir, em combinações, materiais e modelagens, muitas vezes, não 

instantaneamente reconhecíveis, fez circular visualidades vanguardistas. Por 

consequência, “convidou-nos” a adentrar nas instâncias da diferença, do 

diferente. Fez e faz parte da cultura plural que se consolida e se esvai 

velozmente.  

Linn, linda e quebrada, de uma quebrada queer, foi aquela que utilizou 

das mídias sociais virtuais, do aporte dos meios de comunicação de moda, como 

as revistas e eventos, para disseminação de sua imagem, ao mesmo tempo em 

que permitiu pensar em novidades do vestir, que carregaram narrativas do 
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passado, do presente e do futuro. Sua potência de fabricação e reinvenção 

ratificou o quanto sujeitos desobedientes foram, no período estudado, capazes 

de ensinar ou “desensinar” modus, e como foram veículos que favoreceram e 

legitimaram “artivismos” indisciplinados. 

A moda se deu como um dos artifícios desmistificadores de percepções 

pejorativas para as travestis. Colaborou na desconstrução de uma visão una e 

padronizada para esses corpos, a fim de promover novos referenciais 

imagéticos, de discursos da linguagem estética, na promoção de novos modelos 

de/e difusão de moda, que puderam emergir colaborando para a aceitação social 

de sujeitos trans, que estabeleceu relação com as designações mais fluídas para 

o corpo, permitindo pensar possibilidades de existência e do vestir para 

quaisquer outras pessoas que não se vejam atendidas com os binarismos, em 

diferentes âmbitos. 

 

 

 

 

 

  



123 
 

Referências 
 
AGAMBEN, GIORGIO. O que é o Contemporâneo? In: AGAMBEN, Giorgio. O 
que é o Contemporâneo? e outros ensaios. Trad. Vinícius Honesko. Chapecó: 
Argos, 2009. 
 
BARNARD, Malcolm. Moda e Comunicação. Rio de Janeiro: Rocco, 2003. 
 
BARTHES, Roland. Masculino, Feminino, Neutro. Porto Alegre: Editora 
Globo, 1976. 
 
BARTHES, Roland. Inéditos vol. 3: imagem e moda. São Paulo: Martins, 
2005. 
 
BRASIL. Secretaria Nacional de Juventude. Amapô de Carne e Osso. Revista 
Brasil Mais Jovem, n. 2, 2017. Disponível em: 
<https://juventude.gov.br/brasilmais-jovem/noticias/entrevista-linn-da-quebrada-
amapo-de carnee%20osso?lang=es.WlFCh7ynHIU>. Acesso em: dez. 2021. 
 
BRASIL, Luiza. Dossiê Afrofuturismo: saiba mais sobre o movimento cultural. 
Geledés, Instituto da Mulher Negra, 2015. Disponível em: 
<https://www.geledes.org.br/dossie-afrofuturismo-saiba-mais-sobre-o-
movimentocultural/. Acesso em: nov. 2020. 
 
CRANE, Diana. Moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das 
roupas. São Paulo: SENAC, 2006. 
 
CRANE, Diana. The production of culture: Media and Urban arts. Newbury 
Park: Sage, 1992.  
 
CRANE, Diana; BOVONE, Laura. Approaches to Material Culture: the 
Sociology of Fashion and Cloting. Poetics, v. 34, n. 6, p. 319-333, 2006. 
 
COSTA, Izabela. Sentidos Produções Assessoria de Imprensa. 2017. Mídia 
kit. Mensagem recebida em jan. 2018. 
 
DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 1971. 
 
ILLY, Katy. Estética afrofuturista. Las Pretas, 2017. Disponível em: 
<http://laspretas.com.br/estetica-afrofuturista/>. Acesso em: 23 nov. 2020. 
 
INSTAGRAM. Publicação de Linn da Quebrada. Instagram, 2018a. 
Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BibW_ELnDyi/>. Acesso em: 11 
dez. 2020. 
 
INSTAGRAM. Publicação de Linn da Quebrada. Instagram, 2018b. 
Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BeyS6OMn1nn/>. Acesso em: 12 
dez. 2020. 
 



124 
 

INSTAGRAM. Publicação de Linn da Quebrada. Instagram, 2018c. 
Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BjKiFLVnKqx/>. Acesso em: 12 
dez. 2020. 
 
GUATTARI, Félix. Políticas. In: GUATTARI, Félix; ROLNIK, Suely. 
Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 2011. p. 127-196. 
 
JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações sobre a população transgênero: 
conceitos e termos. Brasília: Autora, 2012. 
 
KÖHLER, Carol. História do Vestuário. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
 
LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. 
 
LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas 
sociedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
 
LIPOVETSKY, Gilles. A Tela Global: mídias culturais e cinema na era 
hipermoderna. Porto Alegre: Sulina, 2009. 
 
LOURO, Guacira Lopes. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e 
teoria queer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
 
MAGALHÃES, Joanalira; RIBEIRO, Paula. Glossário de gêneros: 
problematizando a desconstrução. Rio Grande: GESE; Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 2017. 
 
MONTEIRO, Gabriel. O recado de Mc Linn da Quebrada no SPFW N43. 
Revista Elle, 2017. Disponível em: <https://elle.abril.com.br/cultura/entrevista-
mc-linn-daquebrada-spfw-n43/#respond>. Acesso em: 20 jan. 2021. 
 
PACCE, Lilian. Moda e empoderamento. Lilian Pacce, 2017. Disponível em: 
<https://www.lilianpacce.com.br/video/moda-e-empoderamento-com-mc-linn 
daquebrada/>. Acesso em: 2 jan. 2021. 
 
PARTINGTON, Angela. The gendered gaze. In: HONEY, N. Woman to 
Woman. Bath: Hexagon, 1990. p. 37-51. 
 
RODINI, Rosana. Rainbow Power: Pabllo Vittar, Liniker e a turma que está 
revolucionando a cena musical. Revista Vogue, 2017. Disponível em: 
<http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2017/07/rainbow-power-
pabllovittar-liniker-e-turma-que-esta-revolucionando-cena-musical.html>. 
Acesso em: 5 fev. 2021. 
 
ROLNIK, Suely. Esferas da insurreição: Notas para uma vida não cafetinada. 
2. ed. São Paulo: N-1 edições, 2018. 
 
ROLNIK, Suely. A hora da micropolítica. São Paulo: N-1 Edições, 2016. 
 



125 
 

SANT’ANNA. Denise Bernuzzi de. Descobrir o corpo: uma história sem fim. 
Revista Educação e Realidade, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 49-58, 2000. 
Disponível em: 
<https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/viewFile/46832/29117>. 
Acesso em: 12 fev. 2021. 
 
SANTOS, Guga. Ronaldo Fraga apresenta desfile-manifesto com casting 100% 
trans. Vogue, 2016. Disponível em: 
<https://vogue.globo.com/moda/modanews/noticia/2016/10/ronaldo-
fraga%20apresenta-desfile-so-com-modelos-trans.html>. Acesso em: 16 fev. 
2021. 
 
SANTOS, Vanessa. Maracatu baque mulher, resistência e feminismo negro. 
Mulheres Negras em perspectiva: a representatividade de mulheres negras em 
diversos espaços. Revista NEIAB, n. 1, v. 1, p. 1-21, 2017. 
 
TABATINI, Cássia. Imagem do editorial “Raibow Power”. Revista Vogue, 2017. 
Disponível em: <https://vogue.globo.com/moda/moda-
news/noticia/2017/07/rainbow-power-pabllo-vittar-liniker-e-turma-que-esta-
revolucionando-cena-musical.html>. Acesso em: 5 jan. 2021. 
 
QUEBRADA, Linn da. Programa Cultura Livre - Entrevistadora Roberta 
Martineli. TV Cultura, 5 jun. 2018. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Kf_idnHJLbs>. Acesso em: 22 jan. 2021. 
 
 



126 
 

Migração do artístico para o mercado de moda: apropriações 

do vestuário de Varvara Stepanova 

 

Tatiane Rebelatto• 

 Mara Rúbia Sant’anna•• 
 

 

Introdução 

 

Esse texto faz parte da pesquisa de mestrado realizada entre 2015 e 

2017 no programa de pós-graduação em História na Universidade do Estado de 

Santa Catarina, onde foi analisado o catálogo da exposição ‘Amazonas da 

Vanguarda: Alexandra Exter, Natalia Goncharova, Liubov Popova, Olga 

Rozanova, Varvara Stepanova e Nadezhda Udaltsova’ (2000), a fim de 

compreender a produção de sentidos a partir da memória, comemoração e 

consumo. Essa parte da pesquisa de mestrado mapeou casos em que alguns 

projetos têxteis de Stepanova foram apropriados pelo mercado de moda em 

determinados momentos na contemporaneidade, como na ocasião da realização 

da exposição em análise (Amazonas da Vanguarda) e no centenário da 

Revolução Russa.  

O objetivo desse mapeamento é compreender como as imagens dos 

projetos de Stepanova migraram para o mercado de moda e quais sentidos 

foram gerados a partir desses processos de apropriação. Após a análise dos 

casos mapeados, percebeu-se que as apropriações geraram produtos com 

significados diferentes dos quais Varvara havia criado. Na ocasião da pesquisa, 

foram utilizados autores que discorrem sobre como as imagens, por exemplo, 

tornam-se mercadorias e ingressam em determinados contextos de 

comercialização através de diferentes formas de consumo, configurando dessa 

forma trajetórias sociais.  
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Université de Strasbourg e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – PPGAV. Orientadora 
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Além disso, Varvara Stepanova (1894-1958) foi uma mulher muito 

importante do início do século XX, que uniu seu fazer artístico com a docência, o 

trabalho em uma fábrica, além de ter sidouma formuladora de novas teorias 

artísticas. Conhecer suas produções, bem como as de outras mulheres artistas 

daquele período e contexto revolucionário, dando visibilidade às suas atuações, 

torna-se fundamental para se pensar outras definições de arte, artista, ensino de 

artes que foram elaboradas em uma sociedade onde se objetivava a construção 

do socialismo.  

 

 

2. Varvara Stepanova e coletivos artísticos. 

 

Varvara participou de diferentes grupos, esteve com os futuristas, 

suprematistas e construtivistas,produziu desenhos, xilogravuras, pinturas, 

figurinos e cenários de teatro, cartazes, e escreveu textos sobre os princípios 

construtivistas, uma produção que iniciou na década de 1910 e estendeu-se até 

a década de 1950. A fim de apresentar a artista aos leitores, apresentam-se 

algumas informações biográficas e uma síntese do seu percurso formativo em 

artes, a partir da bibliografia de seu neto e também biógrafo Alexander 

Lavrentiev (1988). A artista nasceu na cidade de Kaunas, na Lituânia, estudou 

na escola de artes de Kazan, entre 1910 e 1913, no ano seguinte mudou-se 

para Moscou e frequentou ateliês de pintores como Mikhail Leblan (1875-1940) e 

Konstantin Yuon (1875-1958). Nesses ateliês conheceu outras mulheres artistas 

como Luibov Popova (1889-1924), Olga Rosanova (1882-1918), Nadezhda 

Udaltsova (1885-1961) e também, Vladimir Tátlin (1885-1953) e Alexander 

Vesnir (1883-1959).Além disso, ingressou na Academia de Arte Industrial 

Stroganov de Moscou e trabalhou como costureira, secretária, datilógrafa e 

bibliotecária. Em 1916 dividiu a mesma casa com o artista Alexandre Rodchenko 

e com ele teve uma filha em 1925, chamada Varvara Rodchenko, que seguiu a 

carreira dos pais.  

Antes de serem vistas as produções têxteis da artista, serão observadas 

algumas produções desenvolvidas antes de 1923, a fim de compreender, 

mesmo que em síntese, como a poética dela foi desenvolvendo-se, 

considerando que todas essas produções foram experimentações, resultados 

de debates e pesquisas em um contexto no qual os artistas estavam dispostos 
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a mudar os valores do campo artístico. Antes da Revolução Russa, já haviam 

especialmente em Moscou e São Petersburgo, artistas que desejavam criar 

novos modos de fazer arte. Um dos grupos que surgiu antes de 1917 foi o 

Futurismo Russo. A partir desse grupo a artista criou poesias e ilustrações não-

objetivas, ou seja, produções que não se pautavam em um referencial 

figurativo, como pode ser visto abaixo.  

 

Figura 1 - Ilustrações para o livro “Rtnr Khomle”, 1918  

 

 
 

Fonte: Amazonas, 2000. 

 

As palavras que aparecem nas pinturas acima não possuem um 

significado, pois foram criadas a partir de letras, levando em consideração a 

sonoridade de cada uma. Tratava-se de experimentações e descobertas das 

qualidades fonéticas das letras, a fim de estabelecer outras formas de se fazer 

poesia, não seguindo modelos que exigiam harmonia ou suavidade.   

Após o ocorrido, juntando-se com outros artistas e experimentando 

outras ideias, explorou o corpo humano. Uma série de pinturas, chamada 

“Figuras”, a artista geometriza o corpo utilizando as figuras básicas geométrica. 

Além disso, experimentou outros instrumentos para fazer essas pinturas como 

pulverizados, réguas e compassos, que geravam formas precisas, uma 

representação técnica.  
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Figura 2 - Cinco figuras sobre fundo branco, 1920. 

 

 
Fonte: Lavrentiev,1988.  

 

Além de gerar precisão, a geometria, a abstração e instrumentos 

técnicos possibilitavam um fazer despersonificado, ou seja, Varvara e outros 

artistas que se consideravam construtores, acreditavam que a partir desse 

modo de produção, estavam configurando ou indo em direção a uma atuação 

mais condizente com a nova sociedade socialista em construção. A pincelada 

do artista, suas produções que retratavam a natureza, e as demais que eram 

feitas e consumidas como objeto de desejo pessoal, estavam dentro de uma 

lógica burguesa. Com o intuito de romper e superar esse sistema de produção 

artístico burguês e alinhando-se com os objetivos socialistas, vindos com a 

revolução bolchevique, a individualidade deveria ser utilizada para a 

coletividade, criando e elaborando uma nova vida material. Varvara, por 

exemplo, é uma artista que se dedicou a pensar novos modos de vestir, como 

será visto a seguir. 
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3. Produções têxteis e apropriações  
 

Figura 3 - Varvara Stepanova usando vestido com sua estampa, 1924. Foto de 
Alexander Rodchenko 

 

 

Fonte: Lavrentiev, 1988. 

 

Como se vê na imagem acima, as roupas passaram a fazer parte de sua 

identidade de nova mulher soviética. As mudanças que desejava com um novo 

vestir começavam com ela mesma e em seu cotidiano. Conforme Lavrentiev 

(1988), a análise da demanda funcional do vestuário levou-a a desenvolver três 

tipos de roupas: roupas de produção (prozodezhda) 1 , vestuário especial 

(spetzodezhda) e roupas esportivas (sportodezhda). Nas roupas de esporte, as 

listras largas serviam de contraste e diferenciação de equipes; nas roupas de 

produção, a diferenciação se efetivava com o tipo de material, o corte, bolsos e 

zíperes que eram adaptados a cada profissão; e as roupas especiais 

destinavam-se a bombeiros, cirurgiões e pilotos.  O autor também apontou que 

a preocupação da artista não estava somente no fazer funcional e construtivista 

de suas roupas, mas também na natureza social da moda:  

A moda, que reflete psicologicamente a nossa vida quotidiana, os 
hábitos e o gosto estético, está dando lugar ao vestuário organizado 
para trabalhar em vários ramos do trabalho, para uma função social 
específica, vestuário que pode ser usado apenas durante o processo 
de trabalho, roupas que não tem valor autossuficiente fora da vida 
real.2 (STEPANOVA apud LAVRENTIEV, 1988, p. 79). 

 
1 O sufixo odezhda quer dizer roupa, os prefixos “spe” é abreviação de especial (special); 
‘sport’ refere-se a esporte (sport) e “prozo” é abreviação de produção (proizvodstvo).  
2 Do original: “Fashion, which psychologically reflects our daily life, habits and aesthetic taste, is 
giving way to clothing organized for working in various branches of labor, for a specific social 
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Percebe-se que sua preocupação residia em vestir os trabalhadores, 

mulheres e homens,pois suas roupas não objetivavam a valorização do 

individual, mas tinham a função de uniformizar a classe operária, colocando-os 

em um mesmo nível e, com isso, reforçando um sentido coletivo, ordenado e 

racional. É possível pensar que esse sentido foi produzido a partir do 

movimento produtivista, considerado a segunda fase do Construtivismo. 

Conforme Jair Diniz Miguel, “o Construtivismo vai tornar-se uma teoria, com o 

surgimento do Produtivismo, que encarna uma teoria (ideologia) para as 

vanguardas, enquanto o Construtivismo seria a manifestação artística aplicada 

desta teoria” (MIGUEL, 2006, p. 69).  

Tal fase possuía como meta a entrada do artista nos meios de produção 

em massa soviéticos, criando objetos socialistas que transformariam a vida 

cotidiana sob o socialismo. Nikolai Tarabukin contribuiu defendendo o fim da 

arte de cavalete e estimulou a aproximação do artista com a engenharia e a 

tecnologia, pois segundo ele, “O artista deixa de ser um fabricante de objetos 

de museu que perderam todo o sentido, para se tornar um criador de valores 

essenciais para a vida, tornar-se produtor de todos os tipos de objetos, 

mesclar-se intimamente à produção.”3 (TARABUKIN, 1977, p. 53).   

Christina Kiaer ressaltou que quando Varvara e Luibov Popova 

começaram a trabalhar na fábrica estatal de estampas de tecidos era o 

momento da “Semicapitalista Nova Política Econômica”4 (KIAER, [200-], p. 5), a 

chamada NEP, criada por Vladimir Lênin em 1921. Cada uma das artistas 

respondeu à ordem da NEP de modo diferente. A primeira foi mais radical, 

apresentando trajes esportivos unissex, “buscando em aparência antecipar um 

futuro socialista de igualitarismo sexual e de classe.”5 (KIAER, [200-], p. 5). Já 

Luibov Popova demonstrou em seus trajes a influência da moda tradicional 

divulgada em revistas de moda na Rússia e da moda Ocidental marcada 

principalmente por vestidos leves, soltos, com cintura baixa; lembrando o estilo 

 
function, to clothing which can be worn only during the work process, to clothing which has no 
self-sufficient value outside real life.” (STEPANOVA apud LAVRENTIEV, 1988, p. 79). 
3 Do original: “El artista deja de ser un fabricante de objetos de museo que han perdido todo su 
significado para convertirse en un creador de valores vitales indispensables, convertido en 
productor de toda clase de objetos, se mezcla íntimamente a la producción.” (TARABUKIN, 
1977, p. 53). 
4 Do original: “semicapitalista Nueva Política Económica” (KIAER, [200-], p. 5). 
5 Do original: “en apariencia anticipar un futuro socialista de igualitarismo sexual y de clase” 
(KIAER,[200-], p. 5). 
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das chamadas melindrosas, embora em alguns projetos tenha acrescentado 

estampas geométricas. Estes projetos, da figura abaixo, eram os que melhor 

atendiam ao mercado de moda surgido com a NEP, que era ainda tradicional.   

 

Figura 4 - Projetos de vestuário desenvolvidos por Luibov Popova, 1923-1924. 

 

Fonte: Dorofeeva (2013) 

 

O novo vestir que Varvara Stepanova se propôs a fazer, pautava-se nas 

ideias construtivistas que defendia a ideia de que os artistas deveriam 

desenvolver um trabalhado socialmente útil contribuindo com a construção da 

sociedade socialista.  Assim, o artista deveria estar comprometido com a 

construção de um novo cotidiano e, para isso, Varvara e seus contemporâneos 

transferiram o artístico para objetos e roupas. Os trajes de Stepanova não 

seguiam um sistema de moda como era visto no Ocidente, e foram pensados 

para a igualdade dos gêneros e das classes. Contrariamente a esse ideário, as 

apropriações que foram feitas dos trajes socialistas da artista, dedicaram-se ao 

mercado de consumo que compete pela novidade, destina-se a atender 

interesses próprios, conferir status e diferenciação social.  

Os projetos de Varvara foram colocados em uma mobilidade, onde 

pessoas, objetos e imagens circulam, apropriam-se e são apropriados, 

ultrapassam o que os limitam, cruzam-se, adquirem distintos significados e 

geram também diferentes significados.  Seus projetos foram por vezes 

reproduzidos de forma muito similar à sua forma original e, em outros casos, 

serviram de inspiração para criação de outros, mas, nenhum deles teve fins 

socialistas, tornando-se, em oposição, mercadorias que possibilitaram 

distinção. 
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Figuras 5 e 6 - Traje de esporte para crianças/jovens da peça “A morte de 

Tarelkin”, 1922 e a recriação do traje feita pela Adidas em 1999. 

  

Fonte: Lavrentiev, 1988; Deutsche Guggenheim, 1999.  
 

Um dos exemplos de apropriação ocorreu com um projeto do figurino da 

peça A Morte de Tarelkin. A recriação foi confeccionada pela empresa alemã 

Adidas, em 1999, mesmo ano em que se realizava a exposição das amazonas 

da vanguarda. Foi feita exclusivamente para o Museu Guggenheim Deutsche e 

para o Bank Deutsche. O macacão foi definido de “Traje de Treino para o 

século XXI” e foram feitos 300 exemplares nos tamanhos 34 a 38, vendidos na 

loja do museu por 39,90 euros. De acordo com o Deutsche Guggenheim, a 

recriação foi feita com materiais funcionais, como o tecido lycra que era 

apropriado para a transpiração do corpo. Essa recriação faz parte da “Edição 

nº 8”. Tais edições se assemelham a lojas virtuais que expõem e 

comercializam originais, réplicas de obras e souvenir, todas lançadas a partir 

de exposições e outros eventos.  

A partir da imagem percebe-se que, diferentemente do que foi planejado 

pela artista, tal adaptação aparenta destinar-se às mulheres adultas praticantes 

de esportes. A recriação foi feita de acordo com os princípios de uma roupa 

esportiva comercial, com um tecido que facilita o processo de transpiração e, 

particularmente ajustado ao corpo, possibilitando melhor aerodinâmica, 

reduzindo o atrito com o ar e, com isso, exigindo menos esforço do atleta. Além 

disso, a recriação feita pela Adidas também foi uma tomada de posição da 

Fundação Guggenheim, que escolheu uma empresa famosa e consolidada 

com outros artigos esportivos na época.  



134 
 

Outro exemplo de apropriação ocorreu na década de 1980, pela artista e 

designer russa Elena Khudiakova. Ela reproduziu os trajes esportivos e ternos 

profissionais para mulheres, feitos em 1924. Nas imagens abaixo a própria 

designer é a modelo. 

 

Figura 7 e 8 - Traje esportivo,1923 (esquerda) e Terno profissional para 

mulheres, 1924 (direita), ambos feito por Varvara Stepanova e recriados por 

Elena Khudiakova, 1986 

    

Fonte: Lavrentiev. 1988. 

 

Não há informações exatas de quantos exemplares dessas roupas a 

artista fez e se as comercializou, mas com elas realizou exposições e ilustrou 

livros como: Traje Revolucionário, de 1989. Neste caso, as reproduções foram 

fiéis ao design de Stepanova, incluindo o corte de cabelo da modelo.  

Em 2016, contexto dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, os mesmos 

trajes de esporte de Stepanova e desenhos de Rodchenko, Kandinsky e 

Malevitch, serviram de inspiração para os novos uniformes das seleções de 

esportistas russos. Na figura abaixo é possível ver as obras de Stepanova que 

serviram de referência para os uniformes da delegação russa. 
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Figura 9 e 10 - Pôsteres dos atletas russos vestindo o novo uniforme e, ao 
lado, os projetos de Varvara Stepanova, 2016. 

  

Fonte: Mosko (2016) e Amazonas (2000).  

 

No lançamento da coleção, ocorrido na Galeria Tretiakov em Moscou, a 

diretora da instituição, Zelfira Tregulova, declarou: “Espero que a energia do 

vanguardismo russo ajude nossos esportistas a conseguir os mais altos 

resultados esperados nas Olimpíadas do Rio” (TREGULOVA apud MOSKO, 

2016).  A matéria6 sobre os uniformes ainda revelou que cada conjunto de 

uniformes possuía 48 peças que continha desde a roupa clássica para o desfile 

até roupa de praia. Por se tratar de uniformes para equipes esportivas, talvez 

este seja o caso de apropriação que mais se aproximou dos objetivos de 

Varvara: foram mantidos o geometrismo, a simplicidade e o conforto, além do 

sentido coletivo.    

Além dos casos acima, o próprio movimento construtivista serviu de 

inspiração para coleções de famosas marcas do mundo da moda como a Miu 

Miu, em sua coleção de primavera/verão de 2007. Em 2011, o Construtivismo 

inspirou a coleção de outono do designer Dries Van Note, que utilizou recortes 

geométricos e, ainda, algumas de suas peças lembravam o design dos 

vestidos dos anos 1920, como Popova desenhara. Em 2017, pressupõe-se que 

devido ao centenário da Revolução Russa, elementos do Construtivismo 

estiveram presentes nas roupas da coleção de inverno da marca Cavalera, que 

utilizou as cores preto, branco e vermelho em modelagens simples, como 

macacões. Esses são os casos em que os aspectos estéticos, como o 

 
6 Os projetos de Stepanova que serviram de referência para a criação de uniformes foram 
destacados na imagem, à esquerda, com um círculo vermelho e estão ampliados na imagem à 
direita.  
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minimalismo, geometrismo, as cores e por vezes a androginia das obras dos 

construtivistas, foram mantidos.  

 

Figura 11, 12 e 13 - Da esquerda para a direita: Coleção Miu Miu 

(2007); Coleção Dries Van Note (2011) e Coleção Cavalera (2017). 

     

Fonte: Phelps (2006); Blank (2011) e Cavalera (2017). 

 

Os projetos de Stepanova foram apropriados e transformados em 

produtos com fins diferentes daqueles que a artista havia planejado, pois ela 

objetivava vestir pessoas de uma sociedade socialista. Para pensar sobre a 

transição do artístico para uma lógica de mercado de consumo, como o da 

moda, levaram-se em consideração alguns apontamentos feitos pelo 

antropólogo Arjun Appadurai (2008) que considera que coisas possuem uma 

vida social, assim como as pessoas. Ele emprega o termo “mercadoria” para 

designar coisas que “numa determinada fase de suas carreiras e em um 

contexto particular, preenchem os requisitos da candidatura ao estado de 

mercadoria.” (APPADURAI, 2008, p. 17). Para compreendê-las, ele explica que 

“teremos 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 as coisas.” (APPADURAI, 2008, p. 17).  
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Para ele, uma coisa torna-se mercadoria quando se torna um objeto de 

valor econômico. Esse valor é atribuído socialmente quando a distância entre a 

pessoa e objeto é ultrapassada e ocorre uma troca. Para um objeto tornar-se 

uma mercadoria é preciso um processo de mercantilização constituído da 

seguinte forma: fase mercantil (fator temporal); contexto mercantil (fator social); 

e categorização (fator cultural). Um exemplo disso pode ser uma pintura de 

Stepanova que se encontra na fase mercantil, pois atendeu aos requisitos para 

se tornar uma mercadoria e, então, passa a ser comercializada em um 

determinado contexto específico, como em leilões e feiras de arte.  

Do processo de mercantilização, o contexto mercantil parece ser o mais 

importante, pois se trata de “arenas sociais [...] que ajuda a estabelecer o 

vínculo entre a candidatura de uma coisa ao estado de mercadoria e a fase 

mercantil de sua carreira.” (APPADURAI, 2008, p. 29). São os lugares que 

determinam se uma coisa é ou não uma mercadoria e a dispõem para a 

comercialização. Quando as mercadorias estão em contextos mercantis 

específicos encontram-se também em rotas específicas, as quais, conforme 

Appadurai, conferem uma biografia à mercadoria, pois, com todos os novos 

consumidores e a partir dos usos que eles fazem, constituem-se novas 

identidades e significados. Todavia, os contextos mercantis também podem 

existir nos desvios que uma mercadoria sofre estando em circulação, o que 

também pode ser somado à biografia da mercadoria.  

Em rotas de desvio circulam mercadorias descontextualizadas. Quando 

uma pintura é comercializada em uma feira de arte, ela encontra-se no 

contexto que é próprio dela. Um desvio ocorre quando a pintura é estampada 

em uma bolsa, por exemplo. Ou seja, ocorre um processo de 

descontextualização, em que alguém se apropria de um objeto e o coloca em 

uma ordem distinta daquela para a qual foi criado. É possível afirmar que as 

reproduções feitas pela Adidas e pela artista Elena se tornaram mercadorias de 

desvio, pois circularam em zonas limitadas e ofereceram aos seus 

consumidores exclusividade, uma vez que são reproduções próximas do 

projeto original e, ainda, circularam por instituições artísticas que conferiram a 

elas um caráter de obra de arte. Com isso, são mercadorias que restringem o 

público consumidor e o legitima, oferecem status e reputação.  
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Desvios como este, de acordo com Appadurai, podem ser exemplos de 

atitudes organizadas que competem no mercado de consumo de bens 

simbólicos, são desvios planejados com o objetivo de obter maiores lucros. Já 

os produtos prêt-à-porter gerados a partir da referência dos projetos de Varvara 

e de seus contemporâneos construtivistas em coleções de marcas da moda, 

exemplificam um desvio que comumente é visto no sistema de moda. 

Designers, em busca de inovação e diferenciação no mercado gerenciado pelo 

novo, buscam referências de diferentes áreas e a arte é uma delas. São 

nesses desvios, definidos por Appadurai como “estética da 

descontextualização” ou, ainda, “estética do desvio”, que surge a inovação, 

definidora do mercado da moda e do consumo em geral.   

Gilles Lipovetsky explicou que a sociedade de consumo se caracteriza 

estruturalmente com a generalização do processo de moda. Esse processo se 

realiza a partir da novidade, sendo ela mesma a responsável pelo desuso de 

um objeto. O processo consiste em:  

 

[...] iniciativa e independência do fabricante na elaboração das 
mercadorias, variação regular e rápida das formas, multiplicação dos 
modelos e séries – esse três grandes princípios inaugurados pela Alta 
Costura não são mais apanágio do luxo do vestuário, são o próprio 
núcleo das indústrias de consumo. (LIPOVETSKY, 1989, p. 159). 

 

Dessa forma, o novo e a obsolescência programada, que são os 

princípios da sociedade de consumo, ditados pelos gostos das elites, assumem 

a função de proporcionar sempre outras e diversificadas experiências, supondo 

que serão sempre melhores que as anteriores. No entanto, conforme Sant’anna 

(2007) tal pensamento se consolida se considerarmos as mercadorias como 

objetos-signos, pois, quando se acredita que com a aquisição de determinado 

objeto advêm determinadas sensações e a possibilidade de produzirem-se 

diferentes sujeitos, então, o que está sendo consumido é a imagem desses 

objetos. Trata-se de um consumo de imagens que provocam no consumidor a 

produção de um sentido (SANT’ANNA, 2007). 

Trata-se de uma imagem mental que se concretiza na aquisição do 

objeto. Neste caso, Martine Joly explica que se tratando de “‘imagens de si’ ou 

de “imagem de marca” ainda se está aludindo a operações mentais, individuais 

ou coletivas que desta vez insistem mais no aspecto construtivo e identitário da 



139 
 

representação do que em seu aspecto visual de semelhança.” (JOLY, 1996, p. 

21). Ou seja, em torno de determinados objetos e/ou marcas, fazem-se 

associações, não pela semelhança, mas pelo valor simbólico que possam ter. 

A autora diz que:  

[...] trata-se de estudar ou provocar associações mentais sistemáticas 
(mais ou menos justificadas) que servem para identificar este ou 
aquele objeto, esta ou aquela pessoa, esta ou aquela profissão, 
atribuindo-lhes um certo número de qualidades socioculturalmente 
elaboradas. (JOLY, 1996, p. 21). 
 

 Desse modo, pode se pensar que os projetos de Stepanova também 

foram vistos como objetos-signos que possuíam uma imagem de radicalismo, 

ousadia, energia, força, androginia e vanguarda russa, por isso foram 

associados ao centenário da Revolução Russa. Quem fez as recriações se 

apropriou dessa imagem, além da forma material. A Seleção Russa, por 

exemplo, desejava que seus atletas tivessem força e energia, tal como os 

vanguardistas e suas criações. A Adidas, na recriação adaptada, de certa 

forma parece ter representado a imagem energética ou, ainda, frenética de 

Varvara, especialmente através da pose da modelo que a vestia, que posava 

como se estivesse correndo. As marcas de moda se apropriaram mais das 

formas plásticas do que da imagem signo, todavia fizeram roupas para pessoas 

que estivessem dispostas a ter aquele espírito de vanguarda e experimentar a 

ousadia. Embora a Cavalera, por exemplo, tenha feito produtos mais 

comerciais em relação às outras duas marcas, todas podem ser vistas como 

marcas consagradas, ou como já foi dito, marcas-signos. Nesse caso, o 

consumo se deve também à imagem que tais marcas possuem e para isso, 

nem sempre é preciso que o seu público saiba qual referência uma 

determinada roupa possui, mas o fato de ser de determinada marca é 

suficiente para legitimar seu consumo.  

Renata Cidreira Pitombo  explica que o consumo de objetos-signos 

“estão associados ao desejo e a lógica social inconsciente; existe uma contínua 

mobilidade de um objeto para outro objeto, em função de um desejo insaciável, 

porque se funda na carência.” (CIDREIRA, 2013, p. 32).  Ela continua, 

afirmando que “a necessidade está pautada não tanto na necessidade de tal 

objeto, mas na necessidade da diferença (o desejo do sentido social).” (Ibid.). 

Tal sentido se efetiva com o consumo das imagens que nos envolvem e é esse 
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sentido que cria o pertencimento a determinados grupos e a movimentação no 

espaço social. Ainda, a diferenciação se efetiva, pois a roupa comunica através 

da aparência.  

As produções de vestuário, assim como comunicavam a posição 

assumida pelos artistas diante do seu tempo presente, permitiram a renovação 

diária da aparência na contemporaneidade. A aparência enquanto criação 

individual permite que sejam diariamente configuradas diferentes versões de si.  

Então, o sentido de comunicação considerado, que se exerce através da 

aparência, conforme Cidreira (2013), não é somente aquele em que uma 

mensagem é dirigida a alguém, mas aquele sentido que permite que o 

indivíduo se junte com outras pessoas, que compartilham dos mesmos 

desejos, e pertença a certos lugares sociais.  

 

 

4. Considerações Finais  

Desse modo, um primeiro movimento de descontextualização foi dado 

por Stepanova quando transpôs para o cotidiano o geometrismo que 

caracterizavam suas pinturas. Todavia, outro processo de descontextualização 

ocorreu quando o artístico foi apropriado pelo mercado de consumo, pelo da 

moda e de bens simbólicos. Os projetos apropriados geraram mercadorias de 

desvios que circulavam e circulam em rotas de consumo baseadas na 

constante e acelerada novidade. As apropriações configuraram o novo, 

configuram mais uma possibilidade de ser outro em si mesmo, sobretudo 

geraram sentidos diferentes ou até mesmo contrários a aqueles elaborados 

pela artista. Enquanto que os projetos têxteis de Stepanova da década de 1920 

eram uma posição contra o sistema de moda, quando descontextualizados 

foram usados para a diferenciação social, status e individualização, ou seja, 

aspectos que Varvara e outros artistas do período desejavam superar. 

Compreender esses processos de descontextualização ou esvaziamento dos 

sentidos que foram estabelecidos por Stepanova, por exemplo, não se esgotou 

com o fim da pesquisa de mestrado, pelo contrário, compreende-se que esse 

debate é fundamental para compreendermos como determinados sentidos são 

gerados, como se se movimentam e são legitimados.    
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 O estudo das vestes tem sua complexidade para além das efemeridades 

dos modismos vigentes, para além da materialidade dos tecidos, das cores e das 

texturas de outrora, dos modelos e moldes que foram desfilados em outrora nas 

passarelas da vida, como nos ensina Daniela Calanca (2008). Portanto, o estudo 

das vestes configura-se enquanto estudo transgressor, transdisciplinar, objeto 

da Sociologia, da Psicologia, do Direito, da Arte. Ora, se as vestes transitam 

entre essas áreas complexas, entre as ciências, também perpassam a História. 

Acerca do trabalho histórico com a moda, Debom (2019) compreende que pelas 

vestes os traços de uma época se materializam, que os signos e imaginários 

tornam-se palpáveis por meio delas. Por outras palavras, as permissões e as 

contradições se escancaram através das vestes.  

 Assim, o estudo das roupas pela História reflete a pluralidade ao lidar com 

tais fontes, sejam elas os trajes ou o próprio sistema da moda, em consonância 

com os canais de expressão que estas vestes são e foram representadas: pelas 

mídias impressa e digital, pelos recursos audiovisuais, nos acervos, museus, 

baús e inventários, as possibilidades são fluidas. Deste modo, no presente 

estudo debruça-se sob as fontes digitais, sobretudo os blogs e sites de moda 

(Vogue, Thiago Perné’s, Patrícia Brandão), os quais serviram de possibilidade 

para conhecer a moda e o sertão de Isabela Capeto.  
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 Neste sentido, ancorado nas concepções de Silveira (2016), elevamos as 

fontes digitais a fontes históricas. O presente estudo se ampara naquele autor 

para corroborar as compreensões sobre as possibilidades desta tipologia 

documental tendo em vista o protagonismo das fontes digitais materializadas nos 

sites e blogs de moda aqui utilizados. Deste modo, para Silveira, os registros 

digitais servem para que o historiador proceda a filtragem, crítica e análise 

mediante suas demandas.  

 Ainda pelo raciocínio Silveira, atenta-se para a crítica que as fontes 

históricas digitais sofrem em virtude de sua frivolidade e inconstância, pois em 

determinado momento da pesquisa realizada pelo historiador as informações 

podem estar presentes na página virtual. Para tanto, é necessário que existam 

metodologias e críticas referentes às fontes digitais. Logo, Silveira exemplifica a 

necessidade das capturas de tela das páginas que foram visitadas e até mesmo 

a sua transformação em pdf para que a pesquisa consiga progredir ainda que a 

página utilizada seja retirada do ar.   

 

 

2. Visões de fora para dentro: Isabela Capeto, a moda, a brasilidade e o 

artesanato 

 Segundo o próprio site, Isabela Capeto1 (figura 1) é formada em moda na 

faculdade de Florença, na Itália. Ainda na faculdade, Capeto destacava-se pela 

brasilidade que apresentava em suas produções. Abriu sua própria marca em 

2003, depois de ter trabalhado em grifes cariocas. Logo, Capeto passou a vender 

peças em lojas internacionais, como Barney’s New York, Saks, Harvey Nichols, 

Colette e Le Bon Marché.  

 

 

 

 

 

 
1 Nascida no Rio de Janeiro, em 1970.  
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Figura 1 - Isabela Capeto 

 

Fonte: Renan Oliveira 2. 

 

Dona de um estilo que celebra o artesanal, a cor e a valorização do 
produto brasileiro, Isabela tem uma personalidade única. Suas peças 
são como obras de arte: feitas à mão, e sempre com bordados e 
aplicações que tornam cada roupa exclusiva. (CAPETO, 2020, n.p)  

 

 Percebe-se por meio da descrição do site da estilista que a brasilidade era 

intrínseca às peças que ela produz. Brasilidade expressa nas rendas, nos 

aviamentos, nos bordados bem como pelo próprio interesse de Capeto em 

traduzir o Brasil em suas peças, seja por meio da tropicalidade das cores 

quentes, nos tons de vermelhos, laranjas, e até mesmo nas cores frias, mas 

imponentes nas nuances de anis, azuis, verdes e pretos.  

 O diálogo entre o artesanato e a moda é recorrente, sobretudo, na moda 

brasileira, em produtos nacionais. Contudo, Isabela Capeto destaca-se por 

abusar de tais elementos em suas coleções, não apenas em trabalhos 

esporádicos e aleatórios, mas constituem-se como marca de sua moda e 

produções. Deste modo, reforça-se a presença do artesanato e dos signos de 

brasilidade na coleção aqui analisada, focando no sertão, o sertão do Cariri 

cearense, constituídos como espaços genuinamente brasileiros.  

 Na imagem a seguir (figura 2), é possível perceber entre os modelos 

produzidos por Capeto, desfilados na SPFW em 2017, refletem as discussões 

aqui presentes acerca da característica artesanal onde a estilista abusa em suas 

peças.  

 
2 Disponível em: https://oglobo.globo.com/ela/gente/volta-por-cima-isabela-capeto-se-
reinventou-apos-ter-atelie-destruido-por-incendio-22887761. Acesso em: 10 mar. 2021. 
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Figura 2 - Moda e artesanato 

 

Fonte: Agência Fotosite3.  

 

 Por meio da fotografia, discute-se elementos caros para a produção de 

Capeto, os quais evidenciam a brasilidade de sua moda, dentre eles: as cores 

vibrantes presentes nas peças, a exemplo do conjunto de saia e blusa amarelas 

que possui bordados. O conjunto de calça verde militar com aplicações na perna 

e rendas na extensão da blusa; a composição branca de blusa e saia trabalhadas 

em renda branca. Por fim, a saia com aplicações de flores na barra e patchwork4 

de tecidos cintilantes relacionava-se com a jaqueta produzida com rendas e 

bordados.  

 A brasilidade latente no conceito da moda de Capeto materializou-se nas 

peças expostas na figura 2 e em produções como a coleção que é o cerne do 

presente estudo acerca do sertão cearense. Deste modo, as concepções de 

brasilidade presentes na moda brasileira compõem também características 

fortes no mercado de moda no Brasil, a exemplo da marca Farm (figura 3).  

 

 

 
3 Disponível em: https://br.fashionnetwork.com/news/Exclusividade-e-artesanato-na-colecao-de-
isabela-capeto,687267.html. Acesso em: 17 mar. 2021.   
4 Termo em inglês, que se traduz enquanto colcha de retalhos. Na produção de Capeto portanto, 
a expressão refere-se aos diferentes tecidos combinados na extensão da saia, costurados juntos 
às flores.  
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Figura 3 - Brasilidade na moda  

 

Fonte: Farm5.  

 

 A imagem da esquerda apresenta a modelo com um macaquinho 

estampado com bananas, enquanto a da direita usa um vestido com estampas 

variadas, entre costelas de Adão, onças, palmeiras, aves, em tonalidades 

alegres e vibrantes. Por meio das imagens acima retratadas, identifica-se na 

moda da Farm a presença dos signos da brasilidade, os quais terminam por 

produzirem uma estética calcada no tropicalismo das cores e na exuberância 

das estampas, exaltando a concepção do Brasil como o país tropical. Contudo, 

a permanência nesse espaço de tropicalismo, o qual a moda brasileira se insere 

termina por estereotipar tal sistema, exaltando sempre as mesmas ideias de 

tonalidades vibrantes e estampas tropicais.  

 
5 Disponível em: https://www.farmrio.com.br/macaquinho-chuva-de-bananada-est-chuva-de-
bananada_verde-bagan---292207-11687/p, https://www.farmrio.com.br/vestido-midi-sombra-e-
agua-fresca-est-sombra-e-agua-fresca_espelhado_multi-292123-11985/p. Acesso em 17 mar. 
2021. 
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 Segundo Neira (2008), a moda brasileira é compreendida enquanto 

produto das empresas têxteis da década de 1920 - que buscavam se equiparar 

com a produção europeia. Em consonância com o desejo de aproximação com 

a qualidade estrangeira, profissionais do setor publicitário também se 

empenharam em produzirem a moda mediante as expressões culturais, 

climáticas, sociais do Brasil e não mais seguirem as produções europeias e 

norte-americanas. Tratando-se de moda brasileira é imprescindível o destaque 

para as concepções de Maria Claudia Bonadio (2005), acerca da brasilidade dos 

estampados da Rhodia Têxtil6 e os shows-desfiles realizados por tal empresa, 

reforçando a estética tropical dos estampados.   

 Esta problemática acerca dos traços característicos da chamada moda 

brasileira também recai sob os sertões e as produções estéticas e discursivas 

acerca de tal espaço, caracterizando o sertão enquanto região árida, miserável, 

terrosa, triste, infértil. Contudo, estudar a moda pela perspectiva dos sertões 

corresponde à uma ampliação do imaginário bem como à uma desconstrução 

dos estereótipos referentes ao espaço sertanejo, livrando ou ressignificando os 

signos e símbolos da aridez como os cactos, texturas em couro, referências ao 

cangaço, assim como realizou Capeto.  

 A estilista se valeu de estampados lúdicos, tecidos fluidos e modelagens 

que exaltavam a feminilidade, combinando adereços como galhos para remeter 

ao sertão do Cariri cearense,abusou das flores, cores e drapeados, elementos 

que combinaram com calçados e acessórios de couro, e que foram muito bem 

interpretados e organizados.  

 

 

 

 

 

 

 
6 Durante as décadas de 1960-70 a Rhodia Têxtil realizou desfiles de moda na intenção de 
promover a moda nacional, reunindo trabalho de artistas consagrados que produziram estampas 
baseadas na fauna, na flora e na cultura brasileira, e estilistas, os quais desenharam as peças 
que seriam confeccionadas com tais tecidos estampados.  
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3. Costuras em comum: sertões em moda 

 

 Estudar as relações entre os sertões e a moda é uma atitude política, um 

ato de afirmação dos espaços sertanejos, um gesto de resistência, um 

comportamento revolto e contraditório. Escritos canônicos conceituaram o sertão 

como um espaço de descompasso temporal, afastado da civilização litorânea, 

como lugar dos bárbaros. Assim, seria também justo conceituar tal espaço 

marginalizado como um território distante das concepções do sistema da moda.  

 Autores como Gilles Lipovetsky (2009) e Giorgio Agamben (2009) 

corroboram com a reflexão acerca da temporalidade da moda. Lipovetsky 

compreende que a moda quando floresceu entre as décadas de 1340-1350 na 

Europa moderna era marcada pela instabilidade do parecer, ao passo que 

Agamben argumenta que o sistema da moda é caracterizado pela 

contemporaneidade, a moda enquanto marca do contemporâneo: 

 

Aquilo que define a moda é que ela introduz no tempo uma peculiar 
descontinuidade, que o divide segundo a sua atualidade ou 
inatualidade, o seu estar ou o seu não-estar-mais-na-moda (na moda 
e não simplesmente da moda, que se refere somente às coisas. 
(AGAMBEN, 2009, p. 66) 

  

Por meio de Agamben percebe-se que a moda encontra sua lógica 

temporal também na particularidade, ao contrário dos sertões, imersos na inércia 

do tempo, a moda performa-se por meio da aceleração, da volatilidade, do 

contemporâneo. Neste sentido, problematizando acerca dos tempos, a moda e 

os sertões apesar de “separados” pela velocidade, enveredam seus caminhos e 

encontram-se nas temporalidades que destoam da ordem do presente, seja pela 

plasticidade da moda, ou pelo tradicionalismo sertanejo.  

 No que se refere ao conceito de sertão, Amado (1995) compreende que 

ele constitui parte importante do imaginário popular brasileiro acerca das regiões, 

bem como forma quase como sinônimo a noção de Nordeste. É caro para aquela 

historiadora o estabelecimento das multiplicidades de sertões, indo desde os 

sertões de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul até os sertões da Amazônia. 

Contudo, foi no Nordeste que a ideia de sertão se materializou e se popularizou 

com mais força do que noutros espaços brasileiros. Essa materialização se deu 
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através de expressões culturais como a literatura, a música, produções 

audiovisuais, as artes e as modas.  

 É com base nessas questões que Amado aborda que o conceito de sertão 

já era presente desde a colonização portuguesa no século XV, mas que 

ultrapassou o tempo e continua a ser mobilizado na contemporaneidade. Assim, 

conceitua que:  

 
De modo geral, denotava "terras sem fé, lei ou rei", áreas extensas 
afastadas do litoral, de natureza ainda indomada, habitadas por índios 
"selvagens" e animais bravios, sobre a quais as autoridades 
portuguesas, leigas ou religiosas, detinham pouca informação e 
controle insuficiente (AMADO, 1995, p. 148). 

 

 Portanto, Amado aborda acerca da concepção que se tinha sobre a 

localização do sertão, como uma terra distante, desconhecida, bárbara que 

necessitava do olhar português para integrar o processo colonizador, mas 

também compor os domínios territoriais lusitanos. Logo, o sertão foi uma ideia 

construída com base na perspectiva do colonizador para com as terras que 

seriam colonizadas, inserindo a noção de sertão por meio do ponto de vista e do 

lugar que se falava para definir o espaço em questão. Para tanto, a delimitação 

de Capeto quando decidiu enveredar pelos sertões do Cariri cearense para 

compor a sua coleção.  

 Apreende-se através de Amado que o conceito de sertão foi formulado a 

partir do olhar português imbuído de pré-conceitos para com o novo mundo e 

assim o definiam como estranho, selvagem, de natureza bruta, uma região 

definida pela oposição ao litoral: “para o colonizador, "sertão" constituiu o espaço 

do outro, o espaço por excelência alteridade” (AMADO, 1995, p. 149). O outro 

conceito tematizado por Amado, sob a visão colonizadora, referia-se ao 

estranho, desconhecido pelo olhar do colonizador. Contudo, não pode ser 

compreendido o sertão somente pelo viés da colonização, pois deve ser lido 

plural.  

 Em relação à característica cultural do sertão, Neves (2003) aborda que 

dentre as representações a música que se tornou responsável por difundir a 

realidade sertaneja para o Brasil. Contudo, foram os meios de comunicação 

como jornais, expressões audiovisuais as quais foram responsáveis pela 

produção de imagens e discursos acerca do sertão, apresentando-o enquanto 
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arcaico e atrasado em relação à costa/litoral. Sertão marcado pelo som da viola 

cujas letras referiam à vida do sertanejo.  

 Na análise de Neves, ocorreu a dicotomia entre os sons do caipira, 

marcado pela sonoridade da viola, e o som do nordestino, marcado por ritmos 

como o forró, xaxado, bem como em expressões estéticas como as de Luiz 

Gonzaga. Por meio destes elementos, relacionados ao sertão nordestino e trazia 

outras vivências em relação ao sertanejo caipira. Na lida nordestina as temáticas 

presentes nas músicas relacionavam-se a migrações, secas, o sentimento de 

saudade da terra que foi abandonada. Muita da responsabilidade de tal 

propagação cultural se deu com a forte influência de Luiz Gonzaga na região 

sudeste, o qual difundiu tais representações, bem como contribuiu para a 

construção de uma imagem do sertanejo nordestino, por meio de suas vestes de 

couro, chapéu, gibão, referentes à estética do vaqueiro, uma estética presente 

também em coleções de moda.  

 Deste modo, compreender e analisar os pontos de costura em comum 

entre os sertões, as tendências e coleções de moda, estabelecem-se conexões 

com as noções de Albuquerque Júnior (2014), ao conceituar os sertões 

contemporâneos. É que os chamados sertões contemporâneos também se 

conceituam como tais a partir do tempo, pois: “tempo destes sertões, que eles 

sejam definidos e, ao mesmo tempo, estejam inseridos e pertencentes a 

contemporâneo” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2014, p. 42). Logo, por meio das 

concepções supracitadas, as noções que colocaram o sertão em uma 

temporalidade atrasada referente ao litoral são insustentáveis, haja vista a 

modernização e a própria contemporaneidade.  

 É a partir do conceito de sertões contemporâneos que o presente estudo 

se articula. Não somente pela data de lançamento da coleção em análise, mas 

pelos signos utilizados pela estilista para compor a sua coleção apresentada no 

ano de 2017, no evento São Paulo Fashion Week. Para tanto, a inspiração foi o 

sertão do Cariri cearense, as cores quentes, as sandálias e acessórios em couro, 

combinados com peças leves que ressaltavam a feminilidade.  

 Em virtude da contemporaneidade dos sertões aqui analisados, o trato 

com as fontes históricas que perpassaram a confecção de tal estudo se deu de 

forma subjetiva, por meio das fontes digitais através dos blogs e sites de moda, 

como Vogue, Thiago Perné’s, Patrícia Brandão. Estas fontes também são 
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consideradas históricas haja vista a possibilidade de serem historicizadas pelo 

olhar do historiador, pois permitem ao leitor e consumidor de seus conteúdos o 

conhecimento da produção de Capeto, desfilada no SPFW, em 2017.  

 Mediante as reportagens analisadas percebeu-se que as expressões 

‘árido’, ‘aridez’ eram presentes, estas identificaram-se diretamente com a ideia 

da estilista em produzir peças que foram inspiradas em uma região árida do 

Brasil, o Cariri cearense. Cabe aqui a problematização da palavra árido, 

referente ao sertão, mediante as concepções de Djacir Menezes em O outro 

Nordeste (1970), o qual se constituiu enquanto o outro, por meio da alteridade 

em relação ao Nordeste de Gilberto Freyre (1937). Na análise de Freyre, o qual 

toma por base o estado de Pernambuco, a região Nordeste referia-se à 

pluralidade, da região e regiões menores, as quais também são plurais, assim, 

Nordeste não pode ser interpretado somente pelo viés das secas.  

 Para Freyre, o seu Nordeste era a porção próspera da região, a região de 

solo massapê onde os colonizadores estabeleceram os canaviais e de lá 

extraíram as riquezas para a prosperidade do sistema colonial brasileiro. 

Enquanto O Outro Nordeste seria a porção árida, seca, de forte presença nativa 

da região nordestina, região a qual era materializada no Ceará da Ribeira do 

Cariri, dos indígenas cariris. Se na visão de Freyre, o Nordeste se constituía pelo 

engenho e a massa negra de escravizados, Menezes compreendia o mesmo 

enquanto espaço de interação múltipla de etnias: europeia, africana, nativa, 

cigana, onde o sertanejo era um produto híbrido destas.   

 Deste modo, a problemática que permeia a tessitura do presente estudo 

é referente ao interesse de uma estilista do Rio de Janeiro, voltar o seu olhar e 

suas produções para o sertão cearense, no sentido de formar identidades, 

discursos, representações visuais e culturais por meio do sertão. Interesse que 

perpassa o constante desejo de estilistas e marcas de moda brasileira em 

produzirem suas peças ressaltando a brasilidade, logo, entende-se que o sertão 

faz parte do Brasil, portanto também é alvo dos de produções de moda.  
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3.1 Outros sertões e outras modas  

 

 No desdobramento do tópico 3 “Sertões na moda”, que se encarregou de 

problematizar acerca dos conceitos de sertão e moda, e as relações costuradas 

entre ambos, aqui cabe a apresentação de outras coleções de moda que não 

fosse a de Capeto, cerne do estudo em questão. Assim, envereda-se pelas 

produções de Zuzu Angel no período 1960-70 e da marca Cantão em 2019.  

 Não somente Isabela Capeto, a Farm ou a Rhodia enquanto expoentes 

de moda no Brasil trabalharam com o sertão e suas particularidades. Para tanto, 

além das expressões supracitadas, destaca-se aqui os trabalhos de João 

Pimenta, com os vaqueiros de João Pimenta, em 2010, ou ainda Ronaldo Fraga, 

em Carne seca ou Um turista aprendiz em terra áspera, no ano de 2014, ou ainda 

a estilista mineira Zuzu Angel, na década de 1970, com a linha Lampião e Maria 

Bonita, e da marca brasileira Cantão, na coleção Ser/Tão Cantão, em 2019.   

 Zuzu Angel7 foi definida por Teles (2019) como ousada, criativa, 

envolvente e alegre (TELES, 2019, p. 247). A estilista também era sertaneja 

como os personagens que serviram de inspiração para ela, contudo, mediante a 

vastidão e multiplicidade do conceito de sertão, o de Angel era um sertão 

mineiro. A sua carreira como estilista iniciou-se em 1957 trabalhando com a 

confecção de saias, mas logo expandiu o seu leque de possibilidades e 

trabalhos, lidando sobretudo com o prêt-à-porter8 - expressão da moda que 

crescia constantemente no Brasil durante a década de 1960.  

 Para Teles, “a designer brasileira se notabilizou por produzir moda com o 

uso de técnicas artesanais e materiais considerados indignos de uma produção 

voltada à elite” (TELES, 2019, p. 251). Por meio da argumentação da autora, é 

nítido o caráter brasileiro e de brasilidade que Zuzu trazia em sua moda, 

abusando dos artesanatos e de materiais novos para a elite, características 

também presentes na obra de Capeto aqui analisada. Assim Zuzu formava a sua 

 
7 Zuzu Angel era o apelido de Zuleika de Souza Netto, nascida em Minas Gerais no ano de 1921, 
seu sobrenome Angel veio do estadunidense Norman Angel Jones, o qual se casou com Zuleika 
em 1943 e com ela teve três filhos: Stuart, Ana Cristina e Hidelgard.   
8 Esfera da indústria e do sistema da moda que se traduz do francês, como pronto para vestir, 
assim se diferencia diretamente das produções da alta costura pois não são peças exclusivas, 
mas sim amplamente vendidas nas lojas de roupas.  
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identidade dentro e fora do Brasil com referências brasileiras para as roupas que 

ela produzia.  

 Foi no fim da década de 1960, mais precisamente no ano de 1966, que 

Teles considera o lançamento de Zuzu definitivamente no mundo da moda em 

consonância com o movimento de liberação sexual sobretudo com os hippies e 

as tendências de roupas sem gênero. Internacionalmente, a estilista 

empenhava-se em:  

 
[...] criar roupas com referências no Brasil nos motivos das estampas, 
desenvolvidas por ela, cuja inspiração era a natureza tropical, 
sobretudo os pássaros, borboletas e flores. Ela faz uso de materiais 
nativos do país como as rendas e bordados artesanais, pedras semi-
preciosas, contas de madeira, bambus e conchas. Essa mistura de 
matérias primas e temas que evocavam a brasilidade levaram a 
estilista a conquistar o reconhecimento. (TELES, 2019, p. 255) 
 

 No fragmento acima retratado, Teles descreve as características fulcrais 

das produções de Zuzu, as quais se condensavam na expressão brasilidade, de 

formas, de materiais, de estilos, de estampas, de cores. Então, com base nesses 

argumentos, comprova-se que o perfil da moda brasileira, discutido 

anteriormente com base em Neira, se constituiu por meio de elementos naturais 

e que se perpetuaram desde a colonização portuguesa, com referências às 

descrições da fauna e da flora.  

 Em relação à linha de Lampiões e Marias Bonitas, produzida por Angel 

em 1970, desfilada nos Estados Unidos, consolidaram a carreira internacional 

de Zuzu. Tal linha fez parte do desfile International Dateline Collection, onde 

apresentou três vertentes para a coleção: as baianas, as cangaceiras e as 

roupas com rendas.  No tocante às cangaceiras, o site do Instituto Zuzu Angel 

informa que a linha era:  

 
Toda em seda pura com estampas miúdas sobre fundo preto, em 
modelagem de macacões com saia-calça ou falsa-saia, cobrindo os 
joelhos (o comprimento à época era chamado à francesa "mi-mollet"), 
abertos na frente com zíper, e tendo acessórios de couro. (ANGEL, 
2017, on-line) 

 

 Deste modo, conhece-se alguns detalhes que serão refletidos nas 

imagens a seguir, provenientes do Instituto Zuzu Angel (figura 4). 
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Figura 4 - Marias Bonitas

 

Fonte: Instituto Zuzu Angel9.  

 Por meio da imagem, e da descrição presente no site, é possível identificar 

elementos concernentes à estética do cangaço, a exemplo dos lenços, dos 

chapéus, cartucheiras e bolsas. Destaca-se, também, a sobriedade e seriedade 

das modelos que desfilavam tais peças, dando uma expressão de dureza, força, 

características interpretadas pela estilista como sendo caras e concernentes à 

mulher sertaneja, uma mulher que mediante as adversidades precisava ser 

masculina e teve sua imagem construída de forma masculinizada.  

 Sobre as produções de cangaceiras, Teles expõe que “a apresentação 

fluiu ao som de música brasileira, enquanto as modelos apareciam com 

acessórios que lembravam Carmen Miranda e Maria Bonita” (TELES, 2019, p. 

57). Deste modo, percebe-se que para Zuzu era importante apresentar aos 

Estados Unidos estes símbolos e signos brasileiros que compunham as suas 

produções de moda, como reflexo daquilo que ela produzia: moda brasileira, com 

inspiração no Brasil.  

 Apesar de demarcar o seu espaço na indústria da moda por traduzir o 

Brasil em suas peças, por traduzir o Brasil, traduziu também o sertão nordestino, 

Zuzu ficou mais conhecida por sua ação militante no combate à ditadura civil-

militar. Quando seu filho mais velho, Stuart, militante de esquerda, foi pego pela 

repressão, torturado e assassinado, Zuzu tomou para si a missão de encontrar 

 
9 Disponível em: http:///www.zuzuangel.com.br/noticias/maria-bonita-e-lampiao-por-zuzu-angel. 
acesso em 23 mar. 2021. 
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o corpo de seu filho e usou a sua moda como forma de protesto e apresentada 

internacionalmente durante a década de 1970. Ainda que não houvesse 

conseguido êxito na sua luta contra a ditadura, tornando-se, posteriormente, sua 

vítima. É fato que Zuzu Angel contribuiu de forma significativa para a moda, e a 

história da moda brasileira, quando esta ainda estava sendo gestada em 1960, 

tornando-se símbolo de resistência. Zuzu apresentou uma nova face ou uma 

nova função para a moda: a política.  

 A marca de moda Cantão nasceu em 1967, no Rio de Janeiro. Filha do 

casal Leila Barreto e Peter Simon, que pensavam em uma marca que atendesse 

à mulher dos anos 60, que estivesse em compasso com os padrões da época, 

não apenas os estéticos, mas os de pensamento, morais e comportamento. 

Quando a empresa completou 50 anos, a fundadora Leila Barreto comemorou a 

idade com uma festa no Rio de Janeiro. Em entrevista ao site O Globo, Barreto 

explanou acerca da história da Cantão:  

 

Comecei fazendo a roupa que eu queria vestir. Era estudante de 
Museologia e o Peter trabalhava numa loja em Copacabana. Ele foi 
conhecendo muitos fornecedores e decidimos criar o Cantão 4. No 
começo, eram mais bijuterias e outros acessórios. Depois, vieram as 
roupas (COSTA, 2017, on-line).  

 

 Através do fragmento jornalístico percebe-se que a marca estava 

preocupada em atender os interesses da própria dona, a qual bem pontuou 

produzia o que gostava de vestir. Nas décadas seguintes, a direção da Cantão 

ficou por conta dos filhos do casal, que assumiram a empresa durante a década 

de 1990. Em relação aos processos criativos e desenvolvimentos de coleções, 

como é o caso da coleção Ser/Tão Cantão.  

 A responsável é a estilista Lanza Mazza, que definiu a mulher como a 

essência da marca frente ao sistema de moda enquanto: “moda é feita de ciclos 

e que aquilo que realmente importa é a experiência que se guarda. A essência 

estará sempre presente e sendo atualizada” (COSTA,2017) Assim, Mazza 

compreende uma característica extremamente cara à indústria da moda, a 

temporalidade cíclica que ela assume e que não deve perder de vista, em virtude 

dos modismos e efemeridades que se transformam com o tempo.  
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 Tratando da coleção aqui analisada, a coleção de verão de 2019, na qual 

Mazza voltou o seu olhar para o sertão nordestino. No editorial produzido pela 

marca as linhas conceituais se materializaram nas estampas coloridas, as cores 

terrosas, no trabalho com as celas de couro. A brasilidade buscada pela estilista 

da marca é nítida como nas imagens a seguir (figuras 5 e 6): 

Figura 5 - Ser/Tão Cantão 

  

Fonte: Lucas Bori10.  

 

Figura 6 - Ser/Tão Cantão 

 

Fonte: Lucas Bori11.  

 

 
10 Disponível em: https://paranashop.com.br/2018/09/sertao-brasileiro-inspira-verao-do-cantao/. 

Acesso em 27 mar. 2021. 
11 Disponível em: https://paranashop.com.br/2018/09/sertao-brasileiro-inspira-verao-do-cantao/. 
Acesso em 27 mar. 2021. 
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 As imagens servem para a materialização das discussões acerca do 

sertão apropriado e representado pela Cantão.  Para tanto, o exercício de 

problematização delas insere-se numa discussão maior do que somente as 

roupas, através das modelagens leves, tecidos fluídos e tons vibrantes como os 

presentes nas imagens, tons de vermelho, estampados com laranjas, amarelos, 

listras verdes e azuis. 

 Assim, o editorial foi produzido em Montes Claros, no sertão de Minas 

Gerais, símbolos como o mercado, a igreja, a casa de pau a pique, o chão árido, 

em consonância com as modelos com rostos quase sem maquiagem para 

expressarem naturalidade. Através da figura 5, quando as modelos foram 

fotografadas próximas a rapaduras e estas apreendidas enquanto composições 

do espaço da feira, e apreendidas como elementos formadores do imaginário 

sertanejo, Macêdo (2015) nos ajuda a compreender sobre tal doce e a sua 

presença o consumo de rapaduras regular nos sertões coloniais na Capitania do 

Rio Grande, a referência também pode ser lida como herança do mundo do 

cangaço e a presença de tal alimento no cotidiano dos bandidos.  

 A figura 6 por sua vez, retrata a modelo estática contra o vento que 

bagunçava o seu cabelo, ao fundo uma paisagem totalmente oposta à realidade 

de muitos sertões nordestinos. O sertão da Cantão nesta imagem, em específico, 

era um sertão verde de vegetação cheia, ao contrário de muitos sertões que tem 

sua paisagem árida e em tons terrosos presentes nas vegetações, e não 

somente no chão, como retratou a marca. Sua roupa, reafirma o que Mazza 

queria utilizar na referida coleção: modelagens e tecidos leves, alegria e vida das 

cores, características percebidas através da calça propositalmente folgada e da 

camisa.  

 Foi possível por meio das análises das produções de Zuzu Angel e da 

Cantão perceber fortes disparidades, mas que se entrecruzam e formam 

diferentes representações para um espaço em comum. O sertão de Angel é 

estereotipado pelo banditismo do cangaço e sua moda mais destinada à elite, 

em expressões conceituais, enquanto o da Cantão, um sertão contemporâneo12, 

 
12 O conceito de contemporâneo aqui utilizado insere-se enquanto temporalidade, em virtude de 
a coleção ser recente, em 2019, mas também no sentido de relacionar-se com a moda, frente as 
concepções já discutidas de Giorgio Agamben. 
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preocupado em retratar outras vivências como o mercado, ou ainda as 

experiências religiosas das igrejas, e numa perspectiva de moda mais acessível. 

Fosse pelo cangaço ou pelo interior afastado do litoral, os sertões foram 

amplamente explorados e revisitados nestas coleções, com diferentes 

perspectivas e abordagens, evidenciando que os sertões e as modas se 

relacionam diretamente, não apenas como objeto de inspiração para coleções, 

mas como espaços de usos e abusos para as múltiplas tendencias.  

 

 

4. Sertão do Cariri, ou sertão de Isabela Capeto? 

 

 Segundo o site Lillian Pacce, a relação de Capeto com a região do Cariri 

cearense se deu em 2015 a partir de uma viagem que a estilista realizou até o 

Cariri, de onde produziu o livro Iconografia do Cariri cearense e lhe permitiu a 

criação da coleção que aqui está sendo analisada. Côrtez (2008) compreende o 

Cariri enquanto: “[...] um sertão de refrigério, no meio de um sertão árido, 

ocupado por comerciantes, fazendeiros, trabalhadores livres e escravos” 

(CÔRTEZ, 2008, p. 29). É possível perceber a partir da conceituação da autora 

para referir-se aos tempos coloniais, de ocupação europeia e espaço de 

miscigenação, como já foi abordado anteriormente, que o Cariri foge das 

definições clássicas de sertão no tocante à aridez. Alexandre Schnabl, por sua 

vez, considerou que:  

 
Tão esperta quanto criativa, Isabela Capeto se recusa a cair no lugar 
comum e o seu Cariri, apesar de encravado no sertão, é a sua cara: 
exuberante, cheio de cores, aplicações, rosas e vermelhos, flores 
graúdas que nada se assemelham aos uniformes secos da turma do 
cangaceiro”. (SCHNABL, 2017, n.p).  

 
 

 Por meio do site supracitado, identifica-se uma marca não só da coleção, 

mas também da estilista Isabela Capeto. Segundo Schnabl, ela interpretou o 

sertão e o Cariri cearense não pelo viés estereotipado como em outras coleções 

de moda, mas os apresentou para a maior cidade da América Latina, São Paulo. 

Sinônimo de urbanização, retratando tais espaços com a marca de sua maison, 

com babados, rendas, aplicações e, sobretudo, cores: vermelhos, rosas, 
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laranjas, verdes, marinhos, pretos.  Para o Jornal do Brasil, Capeto revelou 

acerca da coleção que: “é uma região que me interessa muito pela grande 

mistura de tecidos, de estampas, e pela liberdade”.  

 Capeto teve liberdade e se inspirou nos modos e modas que os homens 

e mulheres do Cariri se vestiam para elaborar sua coleção. Portanto, o resultado 

foi uma euforia de Brasil e brasilidade, traços fixos da marca e da estilista Isabela 

Capeto. Materializada em 22 looks, a coleção foi lida pela crítica enquanto: 

 
[...] peças atemporais que, como Isabela, respiram etnia, mas não são 
étnicas; transpiram regionalidade, mas são do mundo; exalam 
localidade, mas tem aroma globalizado, podendo ser consumidas em 
qualquer lugar do planeta como alta moda nota dez em originalidade. 
(SCHNABL, 2017, n.p).  
 

 Através do fragmento compreende-se que a coleção não se limitava à 

estação pela qual ela foi destinada - outono/inverno, mas que era atemporal e 

contemporânea. Portanto, poderia ser apropriada e influenciável depois daquela 

época, em outras criações.  

 Neste sentido, analisar a coleção de Capeto pela ótica do sertão e os 

pontos de costura em comum é possível perceber que os elementos utilizados 

pela estilista nesta coleção remetem diretamente ao sertão, à aridez, ainda que 

não houvesse se limitado a trabalhar somente com o viés seco. Deste modo, 

Capeto apresenta ao público um Nordeste que não é o Nordeste das secas, e 

sim um Nordeste marcado pelo período das chuvas, que também foram refletidas 

nas roupas de sua coleção. Portanto, considerar o sertão do Cariri é também 

considerar as apropriações realizadas por Capeto, as características coloniais 

de um sertão que transcendeu o tempo e tornou-se contemporâneo.  

 O desfile apresentado no dia 15 de março de 2017 funcionava também 

como uma narrativa, como uma viagem pelo Cariri cearense, onde a estilista 

apresentou os looks em uma sequência, para facilitar a compreensão, 

fragmentados em 7 nichos: iniciando com tons terrosos em bege, seguindo pelos 

estampados das irmãs Cândida, com as máscaras presentes em blusas e 

vestidos. Posteriormente, peças em modelagens que exaltavam a feminilidade, 

produzidas em estampas militares nas cores de laranja, rosa, vermelho, verde. 
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Após tal apresentação, entravam em cena os poás13 inspirados em Santa 

Benigna, em seguida os modelos bordados com crochê e com estampas de 

flores, as flores que também serviram de inspiração para os próximos que 

entravam na passarela, de fundo preto com flores coloridas em tons de rosa 

pastel e branco. O desfile terminava com as produções em preto, combinadas 

com transparências e modelagens que acentuavam a sensualidade feminina.  

 Portanto, o primeiro nicho aqui analisado refere-se às imagens 7 e 8 

respectivamente, onde Capeto abriu o desfile com elementos característicos do 

Cariri e também do sertão, como no caso da imagem da esquerda (7), onde a 

modelo está trajando um modelo em um tom terroso de bege claro, combinado 

com aplicação de babado na frente do vestido e com luvas de vaqueiro como 

acessório da composição. Através do mesmo, percebe-se aspectos relacionados 

ao sertão como as luvas de vaqueiro (imagem 9), que também se faz presente 

na figura da direita (8) e em outras composições da coleção. Tal uso reflete a 

presença direta do personagem supracitado no contexto do Cariri, visto que tal 

acessório se comporta enquanto fundamental para suas atividades com o gado. 

 

Figura 9 - Luva do vaqueiro 

 

Fonte: Disponível em: https://www.shopmariabonita.com.br/luva-de-vaquejada-profissional-em-

couro. Acesso em 3 abr. 2021. 

 
13 Palavra que refere-se à estampa de bolinhas, presentes na moda desde o fim da década de 
1920 fortemente influenciado por europeus que dançavam em círculos, contudo se popularizou 
entre os anos de 1950-60 apropriada pela moda principalmente com a maison Dior, durante o 
pós-Guerra. 

https://www.shopmariabonita.com.br/luva-de-vaquejada-profissional-em-couro
https://www.shopmariabonita.com.br/luva-de-vaquejada-profissional-em-couro
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 As luvas fizeram-se presentes como acessórios nas composições de 

Capeto, que serviram para apresentar ao público traços da indumentária do 

vaqueiro reinterpretada, hibridizando a tradição do vaqueiro com cores diferentes 

do preto e da cor de couro, ou ainda a combinação que a estilista realizou com 

tais peças, unindo com peças coloridas e que exalavam feminilidade através dos 

trajes.  

Figuras 7 e 8 - Primeiros nichos  

 

Fonte: Fotos de Zé Tanakashi14.  

 

 Conhece-se por meio das imagens a interpretação de Capeto para o 

indumento que serve para o vaqueiro lidar com o gado no sertão e na 

vaquejada15, a luva funciona em tais situações enquanto forma de proteção do 

vaqueiro durante a corrida da vaquejada onde enrola o rabo do boi e ela serve 

para proteger-se assim como proteger o bovino. Neste sentido, é nítido o caráter 

de moda que Isabela Capeto atribuiu para a luva do vaqueiro e a utilização 

diferente que ela representou: enquanto para o vaqueiro esta indumentária de 

couro tinha somente uma função usual e de proteção, a estilista atribuiu ao 

 
14 Disponíveis em: https://www.lilianpacce.com.br/desfile/isabela-capeto-outono-inverno-2017/. 
Acesso em 3 abr. 2021. 
15 Esporte muito presente no Nordeste, o qual consiste em uma corrida entre dois vaqueiros que 
disputam derrubar o boi pelo rabo e o animal precisa cair na faixa e assim o vaqueiro que 
consegue derrubar o boi, vence a competição.  

https://www.lilianpacce.com.br/desfile/isabela-capeto-outono-inverno-2017/
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acessório o caráter de peça de moda. Ela olhou para a luva com os olhos do 

belo, não apenas funcional, mas belo, estético, atemporal e inclusive 

contemporâneo. Logo, uma peça de moda que não estava na coleção 

despretensiosamente. 

 Nas próximas imagens (9 e 10), percebe-se os nichos referentes às 

estampas coloridas dos vestidos militares  

 

Figuras 9 e 10 - Militares estampados  

 

Fonte: Fotos de Zé Tanakashi16. 

 

 Através dos modelos de Capeto acima representados, identifica-se a 

presença de cores vibrantes diferentes de cores terrosas relacionadas ao sertão. 

Capeto inovou ainda em seu trabalho por ter apresentado jaquetas e mangas 

compridas como nas imagens apresentadas. A modelo da esquerda com jaqueta 

em rosa pastel e aplicações nos bolsos, na gola, aplicações que também são 

marcas fixas da marca e do trabalho de Isabela Capeto, a modelo da direita por 

 
16 Disponíveis em: https://www.lilianpacce.com.br/desfile/isabela-capeto-outono-inverno-2017/. 
Acesso em 3 abr. 2021. 

https://www.lilianpacce.com.br/desfile/isabela-capeto-outono-inverno-2017/
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sua vez, teve seu look combinado entre os tons vibrantes, bolsa e sandália em 

couro, partes da coleção que foram produzidas no Cariri.  

 No tocante ao quarto nicho, refletido nas imagens 11 e 12, a estilista 

trabalhou com a religiosidade popular em torno de Santa Benigna, por meio de 

peças que se combinam com os poás. Já estes referem-se diretamente à 

estampa da roupa de Santa Benigna (figura 8), também característica da região 

do Cariri.  

Figura 11 - Santa Benigna 

 

Fonte: Disponível em: https://blogs.opovo.com.br/ancoradouro/2019/10/10/exclusivo-blog-

entrevista-amiga-de-infancia-de-benigna-a-primeira-martir-do-ceara-reconhecida-pela-igreja-

catolica/. Acesso em: 1 abr. 2021.  

 

 As estampas em poá se perpetuaram por outras peças de Capeto (figuras 

12 e 13), assinalando o apelo da carioca à religiosidade e misticismo da região 

do Cariri, fortemente marcada pela ligação com o Padre Cícero, por meio das 

costuras entre a religiosidade característica do Cariri e das representações de 

Isabela Capeto conclui-se que a estilista captou uma característica marcante da 

região que é a forte ligação com o sagrado que não é exclusiva do Cariri, mas 

do sertão nordestino.  

https://blogs.opovo.com.br/ancoradouro/2019/10/10/exclusivo-blog-entrevista-amiga-de-infancia-de-benigna-a-primeira-martir-do-ceara-reconhecida-pela-igreja-catolica/
https://blogs.opovo.com.br/ancoradouro/2019/10/10/exclusivo-blog-entrevista-amiga-de-infancia-de-benigna-a-primeira-martir-do-ceara-reconhecida-pela-igreja-catolica/
https://blogs.opovo.com.br/ancoradouro/2019/10/10/exclusivo-blog-entrevista-amiga-de-infancia-de-benigna-a-primeira-martir-do-ceara-reconhecida-pela-igreja-catolica/
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Figuras 12 e 13 - Poás de Santa Benigna 

  

Fonte: Fotos de Zé Tanakashi17.  

 

 O quinto nicho, com flores e crochê, apresenta-se nas imagens 14 e 15, 

onde é possível identificar aspectos regionais característicos do Cariri, a 

exemplo dos bordados em crochê presentes em ambos os modelos, bem como 

a forte presença de estampas florais as quais permearam grande parte das 

peças da coleção de Capeto. Portanto, percebe-se a forte presença do bordado 

como referência direta ao Cariri e as bordadeiras de lá, configurando deste modo 

o bordado enquanto atividade marcante da região.   

 

 

 

 

 

 

 
17 Disponíveis em:  https://www.lilianpacce.com.br/desfile/isabela-capeto-outono-inverno-2017/. 

Acesso em 1 abr. 2021. 
 

https://www.lilianpacce.com.br/desfile/isabela-capeto-outono-inverno-2017/
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Figuras 14 e 15 - Pretos e bordados 

 

Fonte: Fotos de Zé Tanakashi18.  

 

 Para tanto, Roland Barthes corrobora com as discussões aqui inseridas 

acerca dos vestuários e das suas representações por meio dos veículos de 

imprensa. Quando Barthes publicou Sistema da moda (2009), o seu olhar 

semiótico destinou-se a analisar as revistas de moda francesa, ele conseguiu 

perceber três tipos de vestuário, os quais ele conceituou como: vestuário 

imagem, o vestuário escrito e o vestuário real. De nomeações bem sugestivas o 

primeiro tipo é o fotografado, enquanto que o segundo é a descrição acerca da 

imagem, e o terceiro a peça em si que foi fotografada e descrita, como no modelo 

a seguir (figura 16). 

 

 

 

 

 

 
18 Disponíveis em:  https://www.lilianpacce.com.br/desfile/isabela-capeto-outono-inverno-2017/. 
Acesso em 1 abr. 2021. 

https://www.lilianpacce.com.br/desfile/isabela-capeto-outono-inverno-2017/
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Figura 16 - Trindade do vestuário  

  

Fonte: Fotos de Zé Tanakashi19.  

 

 O vestuário real foi o apresentado pela estilista no desfile para o público 

que o assistia, a imagem está representado na figura 16, enquanto o descrito é 

possível conhecer a partir da descrição: sandália preta com tiras em couro, 

macacão em estampa floral com fundo preto, combinados com bolsa em couro 

e a presença da luva do vaqueiro enquanto acessório fashion na cor rosa. A 

imagem a seguir, representa o sétimo e último nicho do desfile de Capeto, 

produzido em tons de preto (figura 17), onde percebe-se o apelo à sensualidade 

expresso na transparência do vestido, contrastado com as cores da parte 

superior da mesma peça.  

 

 

 

 
19 Disponíveis em: https://www.lilianpacce.com.br/desfile/isabela-capeto-outono-inverno-2017/. 
Acesso em 3 abr. 2021. 

https://www.lilianpacce.com.br/desfile/isabela-capeto-outono-inverno-2017/
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Figura 17 - Tons de preto 

 

Fonte: Fotos de Zé Tanakashi20.  

 Mediante a apresentação e discussão das imagens emergem por meio 

das mesmas o conceito de fotografia de moda, amparado nos estudos de Diana 

Crane (2006). Crane compreende as fotografias de moda enquanto colaboração 

direta entre estilistas e fotógrafos, os quais se inspiram nos mais diferentes 

espaços: cinema, história, televisão, as subculturas urbanas. A autora ainda 

considera que estas desempenham papeis sociais, logo exprimem mensagens 

a partir não somente das roupas que as modelos trajam, mas das expressões 

faciais e poses destas nos editoriais. 

 Para Crane:  

[...] as fotografias de moda tendem-se à sujeitar-se a diversas 
interpretações, pois apresentam identidades diversas que se 
entrecruzam e refletem a complexidade de se definirem 
identidades na cultura contemporânea. Significados sutis podem 
estar embutidos na pose de uma modelo ou na própria roupa 
(CRANE, 2006, p.405-406). 

 

 
20 Disponíveis em:  https://www.lilianpacce.com.br/desfile/isabela-capeto-outono-inverno-2017/. 
Acesso em 27 abr. 2021. 

https://www.lilianpacce.com.br/desfile/isabela-capeto-outono-inverno-2017/
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 Mediante as considerações da autora, relacionando diretamente com as 

fotografias presentes no estudo em questão, infere-se que as leituras das 

imagens da coleção de Isabela Capeto podem representar diferentes 

concepções para os diferentes olhares que se lançaram para ela. Aqui, o olhar 

fulcral foi materializado nas interpretações referentes aos elementos do sertão 

os quais a estilista captou referências ao vaqueiro, da religiosidade popular, da 

iconografia. 

 Contudo, foram nos galhos que serviram de adorno para todas as modelos 

que desfilaram peças de Capeto, que a referência ao sertão se acentuou na 

produção da estilista. Os galhos remetem diretamente à aridez, à paisagem do 

sertão-árido fortemente caracterizado pela ausência pluvial e pela presença da 

estiagem. Assim, os galhos funcionaram enquanto transposição das paisagens 

apropriadas por Capeto e representadas por ela em sua coleção.   

 Diferentemente da análise de Crane, no capítulo “As imagens da moda e 

a luta pela identidade feminina”, onde analisou as performances das fotografias 

de moda relacionadas com as concepções de diferentes mulheres21 e as 

possíveis ligações destas com as representações presentes nas revistas de 

moda. Por meio de um estudo cauteloso realizado pela autora, é possível 

perceber o panorama de múltiplas imagens femininas presentes nas revistas de 

moda e as suas funções sociais desde o século XIX. Naquela altura, as peças 

possuíam somente o objetivo de serem copiadas, não importando a modelo que 

trajava a peça, mas sim a roupa que estaria sendo retratada, até a ascensão da 

revista Vogue e os padrões femininos por ela produzidos e impostos.  

 Através das concepções do estudo de Crane, as mulheres refletidas nas 

revistas ocupavam polos de extrema sexualização, ou passividade. Portanto, a 

autora aborda que somente com a emergência de Madonna na década de 1990 

as mulheres passaram a ser representadas como fortes propícias a 

desconstruírem os padrões binários de gênero. É possível identificar entre as 

 
21 Crane entrevistou mulheres consumidoras de revistas para problematizar e analisar as 
possíveis relações das mulheres materializadas nas páginas e aquelas que consumiam as 
imagens. Contudo, aqui não cabe a opinião destas consumidoras, haja vista a importância 
presente no estudo em questão referente às representações, ainda que as opiniões das 
entrevistadas fossem importantes.  
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análises da autora que as imagens da moda possuíam funções sociais, que 

mudaram ao longo do tempo.  

 Deste modo, a discussão apresentada e ancorada em Crane serve de 

amparo para a análise acerca das representações das peças produzidas por 

Capeto na imprensa digital, fonte deste estudo. Onde os modelos desfilados no 

SPFW retratavam modelos sóbrias, com peças que enalteciam a sexualidade 

dos corpos por meio das transparências das roupas, bem como expressavam 

formas de poder feminino, poder e controle de seus próprios corpos. Percebe-se 

ainda que as modelos vendiam as peças expostas em seus corpos, importando 

diretamente o que elas vestiam e não suas performances.  

 

 

5. Considerações finais 

 Através das discussões presentes no estudo em questão foi possível tecer 

conclusões referentes ao trabalho de Capeto bem como estendendo-se às 

produções de moda nacional que tematizam o sertão nordestino. O trabalho de 

Capeto apresentado na SPFW, em 2017, é fruto de intensos estudos da estilista, 

referentes à região do Cariri cearense, onde contou com referências àquele 

universo, desde a religiosidade, a personagens como o vaqueiro, a escolha dos 

tecidos pela estilista, tais como o algodão, a seda, o tule e a lycra.  

 Os acessórios como bolsas, joias e calçados foram produzidos no Cariri 

como forma de enaltecer o trabalho de Capeto, estabelecendo-se diretamente 

as conexões entre o regional e o nacional, visto que tais peças estiveram 

presentes no desfile configurando-se também enquanto divulgadoras das 

produções carirenses. Conexões também presentes entre as concepções 

referentes ao sertão e ao Cariri e ao Nordeste as quais confundiam-se entre as 

publicações das fontes aqui analisadas. Logo, o trabalho ainda que buscasse a 

relação entre o sertão, o Cariri e a moda por meio de Capeto, problematiza a 

interpretação dos blogs e sites sulistas que consideraram tais espacialidades 

como homogêneas.  
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 Contudo, a partir das análises teórico-metodológicas amparadas nos 

autores discutidos, as relações entre os sertões e a moda tornou-se mais 

palpável e possível de ser realizada à luz do trabalho minucioso de Isabela 

Capeto. Logo, o Cariri foi retratado por meio da religiosidade de Santa Efigênia, 

do vaqueiro e de sua luva, das sandálias e das bolsas em couro, as bordadeiras 

de crochê, tudo respirava o Cariri.  

 Ainda que se propusesse a apresentar a maior passarela de moda do 

Brasil, uma região nordestina como o Cariri, Capeto não se conteve em sua 

coleção e expandiu o universo referente ao Nordeste, ao Cariri e ao sertão. Tais 

espacialidades, sobretudo o Cariri, foram apreendidas pela estilista em 

tonalidades lúdicas, em tons de rosa, laranja, verde, vermelho, preto, opostos 

aos tons terrosos, como os apresentados por Zuzu Angel, na década de 1970.  

 Assim, Capeto apresentou novas concepções, novas linguagens, novos 

discursos e principalmente novas imagens para regiões consideradas 

marginalizadas e afastadas das efemeridades da moda, exibindo novas 

possibilidades.  
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Da consciência geracional a memória coletiva familiar: 

possibilidades para reavivar modas antigas como 

contemporâneas1 

 

Laiana Pereira da Silveira• 

 

Considerações iniciais 

Esse estudo tem como objetivo refletir sobre fatores que possibilitam o 

uso de elementos do passado como fonte de inspiração criativa para o 

desenvolvimento de novas coleções de moda. Através de uma pesquisa 

bibliográfica e exploratória, será exposta uma breve análise sobre como a 

memória geracional e a memória coletiva podem influenciar para que gerações 

mais jovens consumam produtos inspirados no que gerações antecessoras 

utilizavam.  

A memória geracional poderá ser utilizada como ferramenta para 

identificar pontos de semelhança entre as gerações, e através do processo de 

socialização, identificando como o comportamento de consumo pode ser 

influenciado pela cultura familiar. Essa pesquisa traz como objeto de estudo a 

peça de vestuário mom jeans, característica dos anos de 1990, do período das 

mães das consumidoras atuais do produto. 

Lembrando que na década de 1990, essa mesma calça que fazia sucesso 

entre as mulheres, era denominada como calça baggy, logo, de início já se 

percebe que elementos característicos da moda de um período retornam com 

algumas alterações, às vezes até mesmo de nomenclatura, porém, nesse caso 

por exemplo, é inevitável fazer a referência a calça mom jeans. 

Dito isso, sabe-se que o lançamento de uma nova moda pode ser 

considerado um movimento cíclico, que se realiza com determinada 

periodicidade, porém, a inspiração e o retorno de certos elementos 

característicos de outras épocas da história da moda, acontecem de forma 

 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – Brasil (CAPES)  
• Mestranda em Memória Social e Patrimônio Cultural – Universidade Federal de Pelotas, 
graduada em Design de Moda (2018) e técnica em Vestuário (2012) – ambos pelo Instituto 
Federal Sul-rio-grandense. Contato: laianasilveira@gmail.com. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4493023707282382. 
 

mailto:laianasilveira@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/4493023707282382
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acíclica, que apesar de definidos não se repetem, não é lançado uma réplica 

fidedigna do produto que foi utilizado anos atrás. 

Os conceitos basilares à construção da análise são: a memória geracional 

(CANDAU, 2010), a memória coletiva (HALBWACHS, 1990) e os objetos 

transicionais (WINNICOTT, 1982). Partindo da conceituação de memória 

atribuída pelo antropólogo francês Joel Candau (2010) que define, “a memória 

é, acima de tudo, uma reconstrução continuamente atualizada do passado, mais 

do que uma reconstituição fiel do mesmo” (CANDAU, 2010, p. 9), ou seja, tudo 

que é lembrado sobre o passado, é lembrado no tempo presente, logo, é 

importante ter consciência que todas as vivências pós determinada memória 

evocada, influenciam na sua atualização hoje, e sempre que lembramos, 

lembramos de uma forma diferente, ou seja, nunca teremos um acesso 

rememorativo a memória pura do momento vivido que estamos tentando evocar. 

À compreensão do conceito de memória geracional também será a partir 

da perspectiva do antropólogo, Joel Candau, o qual define que: 

 
Ela é por vezes horizontal e vertical e apresenta duas formas, uma 
antiga e outra moderna. A forma antiga é uma memória genealógica 
que se estende para além da família. Ela é a consciência de pertencer 
a uma cadeia de gerações sucessivas das quais o grupo ou o indivíduo 
se sente mais ou menos herdeiro. É a consciência de sermos 
continuadores de nossos predecessores (CANDAU, 2010, p.142). 

 

Para este estudo, iremos nos atentar a essa forma antiga apresentada por 

Candau (2010). A escolha de relacionar a pesquisa apenas a forma antiga dá-

se devido a ligação da memória genealógica, as gerações e essa questão de dar 

continuidade aos predecessores como apontado pelo autor. Além dos familiares, 

é possível pensar nesse conceito sendo aplicado a pessoas próximas, como os 

amigos mais chegados, como é o caso que vamos ver a seguir do autor Peter 

Stallybrass e seu amigo Allon. 

Já a memória coletiva, era compreendida e defendida pelo sociólogo 

francês Maurice Halbwachs (1990), como processo de reconstrução do passado 

vivido e experimentado por um determinado grupo social. Ao nos apoiarmos na 

memória dos outros, sejam eles grupos familiares, de amigos, colegas de 

trabalho, etc., possuímos a capacidade de lembrar a qualquer momento, com 

mais facilidade (HALBWACHS, 1990). Schmidt e Mahfoud (1993) esclarecem a 

perspectiva do autor dizendo que, “para Halbwachs o indivíduo que lembra é 
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sempre um indivíduo inserido e habitado por grupos de referência; a memória é 

sempre construída em grupo, mas também, sempre, um trabalho do sujeito” 

(SCHMIDT; MAHFOURD, 1993), lembrar-se sozinho para Halbwachs (1980) 

pode ser um exercício mais complexo do que se estivesse inserido em um grupo 

para praticar tal ato, além de complexo, poderia ser mais duvidoso e mais difícil 

de preencher algumas lacunas do tempo que um único indivíduo não consegue 

rememorar. 

E por fim, os objetos transicionais definidos pelo psicanalista e pediatra 

inglês Donald Winnicott (1982), tais objetos seriam os que se configuram no 

imaginário infantil como uma ressignificação, uma projeção do vínculo materno, 

que trazem a noção de aconchego e segurança na ausência de tal pessoa adulta 

(WINNICOTT, 1982), mas vale ressaltar que neste estudo, os objetos 

transicionais serão utilizados a um público jovem, não o infantil como o autor 

trabalha, e demonstrar que é possível enxergar a adaptação do uso desse 

conceito para outras faixa-etárias ainda mais considerando o momento atual que 

vivemos. 

 

 

2. Mom jeans x comportamento 

Considerando o cenário atual, o período pandêmico, em que estamos 

vivendo o isolamento social a mais de um ano, o distanciamento familiar e de 

pessoas queridas que convivíamos, perda de pessoas próximas, saúde mental, 

física e psicológica instável, todos esses fatores, entre outros, influenciam 

diretamente nas formas de consumo, consequentemente, o consumidor tem 

essa busca constante por conforto, aconchego, segurança e identificação no 

produto que adquire. 

Pensando nisso e no conceito de Donald Winnicott (1982), pode-se 

pensar na relação da ergonomia do mom jeans que de certa forma evidencia 

segurança e conforto, o cós, por exemplo, envolve a mulher enquanto gestante, 

na altura de onde está o bebê, altura também de quando as mães pegam seus 

filhos no colo pela lateral, quando crianças (Winnicott, 1982). Essas são relações 

que podem apresentar familiaridade para as jovens que vem a usar o mom jeans 

na sua juventude. 



177 
 

O antropólogo britânico Daniel Miller (2013) em sua obra Trecos, troços e 

coisas: estudos antropológicos sobre a cultura material cita Donald Winnicott 

sobre a relação dos bebês com o Sári das mães em que uma das pontas do Sári, 

o pallu, é considerada para o bebê como a extensão materna, ou como Daniel 

Miller evidencia“encarnação física do amor” (MILLER, 2013).  

Daniel Miller (2013) esclarece a respeito desse elemento da vestimenta 

indiana, “o pallu, a ponta usualmente solta e mais ornamentada do sári, cai por 

sobre o ombro esquerdo até a cintura” (MILLER, 2013, p. 38), o autor ainda 

complementa, “a identificação estrita entre a pessoa e o pallu começa com a 

relação inicial entre mãe e filho” (Ibid, p. 41). No livro, em um dos relatos trazidos 

por Daniel Miller (2013), a mãe fala que quando a criança aprende a caminhar, 

não é segurando a mão da mãe, mas sim a ponta do Sári, mais especificamente, 

o pallu. Daniel Miller afirma que: 

 
A maioria dos indianos tem seu primeiro encontro com o sári antes do 
tempo da memória. As mães usam-no como utensílio multifuncional no 
período de amamentação. Ao aleitar, elas aconchegam o bebê dentro 
do pallu, encobrindo a operação do mundo exterior, e usam o tecido 
para limpar o resíduo de leite dos lábios do bebê. O pallu preserva a 
capacidade de ser a extensão da mãe (MILLER, 2013, p. 42). 

 

Essa relação do pallu ser a extensão da presença materna vem de 

encontro ao que o historiador brasileiro Ulpiano Bezerra de Meneses (1996) 

conceitua por extended-self,que nada mais é do que a consideração dos objetos 

serem extensões dos sujeitos que os tem. Quando o uso do conceito está 

relacionado a uma peça de vestuário, pode ser que a visualização se torne mais 

efetiva, visto que, o vestuário cobre nossos corpos, nos protege, e é 

praticamente a nossa segunda pele, sendo o que Meneses (Ibid) caracteriza por 

eu estendido.  

Portanto, o uso do mom jeans inconscientemente como referência 

materna, traz essa proximidade de uma figura familiar, aconchego, segurança, 

conforto, lembranças2 da infância, lembranças de momentos felizes na maioria 

das vezes. Reconstrução dos momentos vivenciados no passado, nas memórias 

do presente. Usar o mom jeans remete a época que as mães usavam, é uma 

 
2 Partindo da ideia de que a lembrança é um elemento de caráter retrospectivo, e “acionado 

somente quando a experiência na qual a lembrança se baseia já estiver consolidada no passado” 
(ASSMANN, 2011, p. 15), como define a professora alemã Aleida Assmann. 
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reconstrução das memórias através desse suporte material do vestuário 

(Halbwachs, 1990; Candau, 2010). 

Há também o que o filósofo francês Paul Ricoeur (2007) denomina de 

“presença do ausente”. Ao nos apropriarmos de uma peça de vestuário 

pertencente a um familiar próximo, é possível sentir a presença na sua ausência, 

como diria Paul Ricoeur , pois apesar do primeiro dono da peça estar ausente 

fisicamente, ele está representado pelo objeto, sendo assim, plausível senti-lo 

através do mesmo, bem como evidenciado na obra O casaco de Marx: roupa, 

memória e dor, do autor Peter Stallybrass (2016), em que o autor relata sua 

experiência com a jaqueta herdada de seu melhor amigo que faleceu - Allon, 

Peter Stallybrass (2016) fala que sente a presença do amigo Allon quando veste 

a jaqueta, através dos vincos, dos puídos, do cheiro, o amigo está presente em 

cada marca da peça, e isso é o que Paul Ricoeur (Ibid) chama de presença do 

ausente.  

Peter Stallybrass (2016) evidencia que, “pensar sobre roupa, sobre as 

roupas, significa pensar sobre a memória [...] a roupa tende, pois, a estar 

fortemente associada à memória” (STALLYBRASS, 2016, p. 16-17), isso pode 

acontecer também com objetos de vestuário que são releituras do original, e 

trazer a presença da pessoa ausente através das rememorações do sujeito que 

a veste no tempo presente. 

Roupas com características a lembrarem de pessoas ausentes, podem 

ser aceitas com mais facilidade nesse período e, consequentemente, ter uma 

saída de mercado mais rápida através desse apelo visual, visto que, os estímulos 

que a visualidade do vestuário possui sobre o cérebro, principalmente, no 

sistema límbico, parte cerebral ligada as emoções, são muito fortes. A 

pesquisadora brasileira Nathalia Anjos (2020) ressalta que, “a moda, em todas 

suas esferas de expressão, gera incontáveis estímulos ao nosso sistema 

límbico” (ANJOS, 2020, p. 187), assim como está presente no primeiro contato 

visual que temos com qualquer outro indivíduo da sociedade, nos possibilitando 

tirar conclusões precipitadas a respeito da pessoa que veste determinada roupa, 

sobre gostos, classe social, gênero, etc., por isso é tão influente e participativa 

nas nossas vidas. 
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É importante deixar claro quanto essa relação das memórias, da cultura 

material e do vestuário, que o objeto em si não tem uma memória (ASSMANN, 

2016), mas ele pode ser gatilho às reminiscências, pode ser um suporte às 

recordações, e fazer com que o sujeito que usa a roupa lembre de algo ou 

alguém, o vestuário pode estimular nossa memória a lembrar algo por carregar 

vestígios de momentos vividos. O egiptólogo alemão Jan Assmann garante que, 

“coisas não “têm” uma memória própria, mas podem nos lembrar, podem 

desencadear nossa memória, porque carregam as memórias de que as 

investimos” (ASSMANN, 2016, p. 119). 

O ato de lembrar através de um objeto, torna-o um suporte de memória, 

e através dos estudos da cultura material, estuda-se os sentidos, significados e 

símbolos que seus portadores atribuem a esses objetos. Por meio desse estudo 

é possível identificar quais elementos e atribuições foram feitas e são relevantes, 

tornando-o o objeto único e um suporte de memória. 

 

 

3. O mom jeans dos anos 1990 

O nome da peça já faz referência às calças que as mães dessa década 

costumavam comprar e usar. Para visualizar melhor, usa-se como exemplo 

neste trabalho a personagem Monica Geller da Sitcom3 estadunidense Friends. 

Friends é uma sitcom ambientada na década de 1990, tendo seu início de 

exibição no ano de 1994 e finalizando em 2004. A sitcom possui um apelo forte 

em evidenciar o cotidiano de seis amigos e as histórias de suas rotinas e de suas 

relações entre si e com outros personagens. 

Ao longo das 10 temporadas do programa, a personagem aqui em 

evidência tem sua identidade moldada através de características peculiares e 

únicas dela, ela é conhecida por suas manias de organização e limpeza, também 

por sua extrema dedicação em manter seu círculo de amigos unidos e em 

harmonia, mediando conflitos, além de ficar evidente no programa que ela é a 

anfitriã do grupo, recebendo-os nas reuniões onde o point é seu próprio 

 
3 “Sitcom – abreviação do termo situation comedy, ou comédia de situação/costume –, é o gênero 

de programa televisivo mais enraizado da cultura norte-americana, compondo a categoria do 
entretenimento. Com histórias curtas e situações cômicas do cotidiano, as sitcoms inserem 
humor na teledramaturgia” (BONA e BALDISSERA,2015, p. 3). 
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apartamento, acolhendo-os quando estão com problemas e sendo super 

protetora, essas características estão presentes ao longo dos episódios de todas 

as temporadas. Rocha, Araujo e Schulze (2014) definem a personagem como, 

“Monica Geller é uma chefe de cozinha que se interessa por arrumação, limpeza, 

gosta muito de cozinhar e receber os amigos” (ROCHA; ARAUJO; SCHULZE, 

2014, p. 72). 

Pode ser coincidência da época - ou não - que a personagem tenha 

recebido essas características maternais, e que na composição de seu figurino 

o mom jeans é a peça que mais se sobressai, presente ao longo das 10 

temporadas, ao longo das mudanças e amadurecimento da personagem, o mom 

jeans permanece, e é possível notar mudanças no visual, como os cortes de 

cabelo, penteados, etc., mas o mom jeans segue sempre aparecendo no guarda-

roupa de Monica. Na Figura 1, é possível observar um dos figurinos da 

personagem com a mom jeans. 

 

Figura 1 - Monica Geller, personagem da sitcom Friends, usando a mom 

jeans. 

 
 

Fonte: Site Instyle4 (2021). 

 

 
4 Disponível em: https://www.instyle.com/. Acesso em: 22 jun. 2021. 

https://www.instyle.com/
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Através da mom jeans utilizada como figurino e elemento construtor da 

identidade da personagem do programa, mesmo que não tenha sido ocasional, 

é possível relacionar ao conceito de extended-self apresentado por Ulpiano 

Bezerra de Meneses (1996), por transparecer o “eu estendido” das 

características principais da personagem e da sua essência, através da 

vestimenta usada. Se na vida real, o consumidor e seu comportamento têm 

relação direta com os produtos adquiridos, num programa que retrata o cotidiano 

de seis pessoas, deve seguir a mesma linha de raciocínio para apresentar 

proximidade a realidade. 

 

4. Mom jeans na atualidade 

Pensando na atualidade e a título de curiosidade, fez-se as seguintes 

buscas em lojas online. Na Figura 2 é possível perceber a diversidade de 

modelos de mom jeans que podem ser encontradas no site da loja Renner, assim 

como na Figura 3 é possível perceber o número de produtos encontrados com a 

busca pelo termo “mom jeans”, totalizando em 116 resultados, evidenciando a 

forma que o jeans voltou e que as alterações realizadas no modelo são diversas, 

desde a tonalidade do jeans, como abotoamento, lavagem, acessórios, etc., 

trazendo esse diferencial da peça que era usada na época da juventude das 

mães das atuais consumidoras. 

 

Figura 2 - Busca por mom jeans no site da loja Renner.

 
Fonte: Site oficial da loja Renner5 (2021). 

 
5 Disponível em: https://www.lojasrenner.com.br/. Acesso em: 2 jun. 2021. 

https://www.lojasrenner.com.br/
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Figura 3 - Resultados encontrados na busca pelo produto. 
 

 
Fonte: Site oficial da loja Renner6 (2021). 

 

Já na Figura 4, referente a procura no site da loja Riachuelo, também 

pode-se perceber a variedade de resultado à busca pelo modelo de calça mom 

jeans, porém, diferente do exemplo anterior, nesse não foi possível identificar a 

quantidade de produtos relacionados ao termo. 

 

Figura 4 - Busca por mom jeans no site da loja Riachuelo. 

 
Fonte: Site oficial da loja Riachuelo7 (2021). 

 

Na Figura 5, referente ao painel de busca do site da loja Youcom, além da 

variedade do produto, também é possível identificar a quantidade, como no site 

da loja Renner. 

 

 

 

 
6 Disponível em: https://www.lojasrenner.com.br/. Acesso em: 2 jun. 2021. 
7 Disponível em: https://www.riachuelo.com.br/. Acesso em: 2 jun. 2021. 

https://www.lojasrenner.com.br/
https://www.riachuelo.com.br/
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Figura 5 - Busca por mom jeans no site da loja Youcom. 
 

 
Fonte: Site oficial da loja Youcom8 (2021). 

 

E finalizando os exemplos de busca pelo produto na atualidade, na Figura 

6 está o site da loja Zara, também com uma variedade do produto em questão, 

intercalando fotos de editoriais internos onde o produto encontra-se no corpo da 

modelo e foto da peça sozinha. 

 
Figura 6 - Busca por mom jeans no site da loja Zara. 

 
Fonte: Site oficial da loja Zara9 (2021). 

 
8 Disponível em: https://www.youcom.com.br/. Acesso em: 22 jun. 2021. 
9 Disponível em: https://www.zara.com/. Acesso em: 22 jun. 2021. 

https://www.youcom.com.br/
https://www.zara.com/
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A ideia de fazer essa pesquisa foi para demonstrar a forma que o mercado 

se inspira em produtos já conhecidos de alguma época específica. A mom jeans, 

na década de 1980 conhecida como calça baggy, chegou na atualidade 

repaginada, e poderá vir a ser tendência novamente em algum futuro distante, e 

retornar com outra nomenclatura, e outros elementos que tornem a peça 

atualizada. 

O pesquisador francês Guillaume Erner traz em um de seus capítulos do 

livro Sociologia das tendências (2015) a questão das roupas que retornam, 

melhor dizendo, tendências que retornam, e como exemplo ele fala da legging. 

Assim como foi dito anteriormente sobre elementos que voltam à moda, 

Guillaume Erner (2015) fala, “fenômenos cíclicos, as tendências podem renascer 

várias vezes” (ERNER, 2015, p. 26).  

Partindo da definição do próprio autor sobre tendências, Guillaume Erner 

conceitua, “as tendências são tendências. Pontos focais do desejo, por meio dos 

quais indivíduos muito diferentes uns dos outros e sem comum acordo se 

descobrem nas mesmas vontades, as tendências nos intrigam” (ERNER, 2015, 

p. 10), algo que não é novidade para ninguém, é o uso da moda como forma de 

distinção entre os demais indivíduos, o que acaba tornando-os um coletivo com 

os mesmos ideais. 

Em seu estudo Erner fala que a legging estava fortemente associada aos 

anos de 1980 e retornou em 2006. Ele explica os três momentos desse 

acontecimento, primeiro que essa peça representava o que o autor chama de 

“démodé”, e algumas marcas usaram disso como elemento para trazer de volta, 

segundo que a peça se aproveitou do embalo das roupas ajustadas, e por fim, 

teve o apoio da mídia, tornando-se um fenômeno novamente (ERNER, 2015). 

Claro que essa fórmula específica foi identificada pelo pesquisador, mas 

outras fórmulas de vestuários voltarem à moda, podem acontecer, pois de uma 

coisa o autor está certo, tendências renascem, várias vezes, de diversas formas 

diferentes. Erner também fala que nem todas as tendências tem um objetivo 

comercial, e algumas vezes as modas podem não gerar lucros (ERNER, 2015), 

acredito que, inicialmente, o uso da afetividade à criação de coleções de moda 

foi uma aposta no escuro, mas que tem potencial para dar certo e tornar-se 

lucrativa. 
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Pensar nisso só é possível porque a tendência ultrapassou o limite da 

moda e invadiu os modos de viver (ERNER, 2015), logo, se a tendência é ser 

minimalista, comprar-se-á menos e com objetivos mais claros, se a tendência é 

resgatar memórias e conectar o consumidor com o passado, considerando a 

faixa etária do público-alvo, será realizada uma pesquisa para identificar quais 

elementos eram ditados como a moda hegemônica, por exemplo, na infância 

desse público-alvo em específico, e assim por diante. 

Portanto, é nesse ponto de fusão, entre o novo e o antigo, que o 

surgimento de um novo produto de moda inspirado em algo do passado, 

trazendo características essenciais dessa peça representante de um público em 

certo momento da história, pode atingir novos compradores, seja através da 

consciência e memória geracional, presentificando o passado distante, seja 

através dos escritórios de tendências ou coolhunters através das pesquisas 

comportamentais. 

 

 

5. Considerações finais e futuras possibilidades 

As formas de consumo vêm sendo repensadas, por quem produz, como 

uma estratégia de marketing e por quem consome, como uma forma de ser mais 

consciente e se importar com a história do objeto que estão recebendo 

investimento, já existem diversos estudos acerca da relação da roupa como 

objeto pertencente a uma categoria fundamental da cultura material, e essas 

novas formas de pensar, desde a cadeia produtiva, gerando uma reflexão dentro 

do ciclo do produto, considerando que o consumidor final está mudando, é 

extremamente relevante à indústria e ao mercado. 

Além do mom jeans, que aqui foi o estudo de caso em específico, outras 

formas de trazer o aconchego, o conforto, a segurança, a proximidade e a 

familiaridade através dos produtos de moda poderia ser viabilizado utilizando do 

uso das experiências sensoriais, tanto tátil quanto olfativa, estímulos visuais, 

ambos que auxiliam de certo modo como gatilhos de memórias, ocasionando a 

rememoração de acontecimentos vividos. 
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Alguns dos fatores que possibilitam o uso de referências de outras épocas 

da história da moda, podem ser relacionados a psicanálise e a neurociência, 

visto que, ambas são elementos diretamente ligados ao comportamento. 

Portanto, essa ligação com a moda, torna possível inspirar-se no passado, bem 

como, viável ao mercado, que irá comercializar um produto inspirado em algo 

que já existiu em outros tempos mas o consumidor irá desejar mesmo assim. 

Quanto às questões de isolamento, vivenciadas na atualidade, pensar 

nessa situação reversa, de não mais ser apenas a criança que precisa de um 

referencial de proteção, uma figura materna que seja o norte e passe confiança, 

mas na situação atual, do distanciamento, o adulto precisa encontrar esse 

suporte de alguma forma material e possivelmente num vestuário.  

Além da questão geracional aqui mencionada, pode-se pensar na relação 

apresentada pelo autor Peter Stallybrass com a definição de Joel Candau, visto 

que, ao apropriar-se da jaqueta do amigo, o sentimento de dar continuidade a 

vida do amigo, possibilitá-lo de seguir vivendo por aí, através o uso da jaqueta, 

também traz a relação apresentada pelo antropólogo francês em sua 

conceituação de memória geracional. 

Deixo como finalização deste estudo, uma provocação ao leitor, para que 

ele pense nessa relação memorial das roupas, como um suporte às nossas 

recordações, um gatilho às nossas reminiscências, uma forma de materializar o 

passado, assim como, a presença dos corpos ausentes, para que, quando 

consumirmos e quando pensarmos em descartar, pensemos bem se é o correto 

a ser feito naquele momento. 

É extremamente importante lembrarmos que ao considerarmos o estudo 

dos objetos pelo viés memorial e da cultura material, precisamos ter atenção 

principalmente aos descartes, as doações, ao passar adiante. Quando nos 

desfazemos de uma roupa, estamos perdendo o suporte material das memórias 

vividas com aquela roupa. Pensemos, tal vestido usado em tal situação, lugar e 

com determinadas pessoas, uma viagem por exemplo, ao nos desfazermos do 

vestido, parte do suporte memorial daquele momento vivido se perde, enquanto 

que ao manter o vestido preservado, toda vez que nos depararmos com ele, 

vamos lembrar das experiências vividas em que usamos ele. 
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E aos que se preocupam muito com a obsolescência programada da 

moda, por gostarem muito de um produto e acharem que agora estão andando 

“fora de moda”, lembrem-se: o estilo de vocês é único, modela a identidade de 

vocês e pela identidade também é modelada, assim como nossos corpos 

modelam os tecidos e por eles são modelados; e por fim, as tendências sempre 

voltam uma hora ou outra, com uma mudança aqui, uma repaginada ali, logo 

mais, o que vocês gostavam muito em uma moda específica e acabou 

massificando e tornando-se ultrapassada, vai estar de volta. 
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A moda e a morte: ciclos de tendências 

 

Flavia Jakemiu Araujo Bortolon•  

 

Introdução 

A relação da moda com a morte ocorre em função da efemeridade imposta 

pela moda, que recusa sempre o passado em busca de um constante novo, em um 

fluxo contínuo no qual é mais fácil atingir a morte do que a moda. Segundo 

Svendsen (2010, p. 27), Kant foi o primeiro filósofo a relacionar a Moda1 com a 

busca pela inovação, ao afirmar que “a novidade torna a moda sedutora”, 

diferentemente dos demais que a associavam com a busca pela beleza2.  

Stéphane Mallarmé seguiu a mesma linha de raciocínio de Kant. Mallarmé 

foi editor da revista de moda “La dernière mode”, de setembro e dezembro de 1874 

(Figura 1). Para ele, “a beleza na moda não deveria ser buscada na atração de algo 

eterno, e de maneira nenhuma em qualquer funcionalidade, mas na pura 

temporalidade” (SVENDSEN, 2010, p. 29), ou seja, a moda se alimenta do 

transitório e do imediato. Neste período, a moda já dava início ao seu 

desenvolvimento industrial. O vestir tornou-se um importante mecanismo para que 

se atingisse e imprimisse caraterísticas modernas, faccionando escritores.  

Na revista, Mallarmé trazia regras de vestuário para adequar-se ao novo. A 

primeira tiragem (3 mil exemplares) foi patrocinada pelo próprio poeta e contava com 

a ilustração em estilo gótico de Edmond Morin. Stéphane Mallarmé escreveu a 

maioria das matérias com pseudônimos, como “Marguerite de Ponty” (Moda e teoria 

da moda) e “Miss Satin” (dando notícias das modas de Paris). 

 

 

 

 

 
•  Doutora em História, Universidade Federal do Paraná (UFPR), e-mail: flaviabortolon@gmail.com 

1 A moda enquanto Sistema – com letra maiúscula – que rege os ciclos do vestuário, mobiliário, 
costumes, etc., agora mais rápidos e constantes surge da segunda metade do século XIV, na Europa 
Ocidental. Diferença essencial que marca sua instauração: as mudanças não são aleatórias, agora 
são regra. São parte do funcionamento social (MESQUITA, 2007, p. 23). 
2 Como, por exemplo, o poeta Charles Baudelaire, que relacionava a moda com a busca pela beleza 
e a possibilidade de enganar as imperfeiçoes da natureza e do tempo com seus artifícios. 
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Figura 1 - La Dernière Mode 
 

 

Fonte: Site Vestoj (2016) 3. 
 

Conforme o exposto, pode-se verificar que, desde os primórdios, a moda 

presenteia a humanidade com seu caráter híbrido (efêmero e eterno). Nas próximas 

linhas, analisar-se-á como se dá a relação desses ciclos de tendências no tempo, 

baseando-se em uma breve historiografia da moda. 

 

 

2. Revisão De Literatura 

Em 1824, o italiano Giacomo Leopardi (1951) escreveu uma opereta, 

relatando um possível diálogo entre a Moda e a Morte. Giacomo começou a carreira 

com 10 anos de idade e desenvolveu suas atividades como poeta, tradutor e 

filólogo, vindo a falecer aos 39 anos4. 

A caraterística do novo exigido pelos ciclos da Moda a aproximava da 

renovação populacional da Morte. Na conversa, a Moda reivindicava a irmandade 

com a Morte. “Somos irmãs”, afirmava a Moda, “ambas nascemos da Caducidade”. A 

constante renovação estaria no cerne das duas, continua a Moda:  

 
Digo que a nossa natureza e uso comum é de renovar continuamente o 
mundo, mas tu desde o princípio te lançaste sobre as pessoas e o sangue; 
eu me contento no máximo com as barbas, os cabelos, as roupas, os bens 
domésticos, os palácios e coisas afins. (LEOPARDI, 1951, n.p). 

  

 
3 Edição original de ‘La Dernière Mode’, de 6 setembro de 1874. 
4 Leopardi nasceu em 29 de junho de 1798, na cidade Recanati (região central da Itália), e morreu, 
em Napoli, no dia 14 de junho de 1837. 



191 
 

A moda estabelece modificações constantes nos hábitos para que se esteja 

adequado a ela. No diálogo ficcional, o poeta relata com ironia as exigências da 

Moda ao homem, as quais podem auxiliar na chegada precoce da Morte. Assim, de 

acordo com Leopardi (1951), a moda sujeita a pessoa a utilizar peças do vestuário 

com poucos tecidos e algumas que podem, inclusive, causar doenças, conforme 

trecho abaixo: 

 
[...] persuado e constrinjo os homens nobres a suportarem todos os dias mil 
dificuldades e incômodos, e por vezes dores e sofrimentos, e outros, a 
morrer gloriosamente pelo amor que me têm. Não quero dizer nada das 
dores de cabeça, dos resfriados, dos refluxos de toda a sorte, das febres 
diárias, terçãs, quartãs, que os homens ganham por obedecer-me, 
consentindo em tremer de frio ou sufocar de calor, conforme eu queira, em 
proteger as costas com lãs e o peito com tecidos variados, e fazer tudo ao 
meu modo, ainda que seja em seu próprio detrimento. (LEOPARDI, 1951, 
n.p) 
 

O poder da Moda, de acordo com a análise do poeta, suplanta o das 

necessidades antigas e impõe novas regras de vivência, em que as aparências se 

tornam significativas para o homem. Na opereta de Leopardi (1951, n.p.), a Moda 

ainda assevera o que se segue: “[...] impus ao mundo tais regras e tais costumes, 

que a própria vida, em relação ao corpo como à alma está mais morta do que viva”.  

É possível afirmar que a relação entre morte e moda está além das 

caraterísticas metafóricas da poesia, tanto é verdade que este século pode ser 

considerado o século da morte. A partir da década de 1820, ocorreram mudanças no 

vestuário masculino. A indumentária tornava-se mais funcional para a vida nas 

cidades, com modelagem mais simples, escurecida, predominando os tons de cinza 

e preto. 

As mudanças de estilo ocorrem de maneira constante, conforme o tempo. 

Mas, qual é o tempo da moda? Como ela constrói o que é atual e o que deve ser 

descartado? Para exemplificar o descrito acima, pode-se usar a correlação que o 

teórico Giorgio Agamben (2009) estabelece entre a moda e a contemporaneidade. 
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[...] o "agora" da moda, o instante em que começa a ser, não é identificável 
por nenhum cronômetro. Esse "agora" é o momento em que o estilista 
concebe o traço, o matiz que definirá a nova forma das peças? Ou no qual 
ele a confia ao desenhista e depois à costureira que confecciona o 
protótipo? Ou, melhor, o momento do desfile, onde a peça é levada pelas 
únicas pessoas que estão sempre e somente na moda, as manequins, que, 
no entanto, justamente por isso, nunca o estão realmente? Porque, em 
última instância, o estar na moda da "forma" ou da "maneira" dependerá do 
fato de que as pessoas de carne e osso, diferentes das manequins – 
vítimas sacrificiais de um deus sem rosto – a reconheçam como tal e a 
convertam em sua vestimenta. (AGAMBEN, 2009, p. 67). 

  

De acordo com Agamben (2009), o tempo da moda está sempre adiantado a 

si mesmo e, por isso, também sempre atrasado; sempre tem a forma de um limiar 

inapreensível entre um ‘ainda não’ e um ‘já não’. Assim, é impossível saber quando 

passamos do limite entre o pertencer e o excluir. Todavia, a relação da moda com o 

tempo ainda ocorre de mais uma forma, com a revisão de um passado notório, por 

exemplo. 

 
Mas a temporalidade da moda tem outro caráter, que a assemelha à 
contemporaneidade. No próprio gesto em que seu presente divide o tempo 
segundo um "já não" e um "ainda não", ela cria com esses "outros tempos" 
– certamente com o passado e talvez também com o futuro – uma relação 
particular. Ela pode, vale dizer, "encontrar" e, dessa maneira, reatualizar 
qualquer momento do passado (os anos 20, os anos 70, mas também a 
moda império ou neoclássica). Pode, portanto, colocar em relação o que 
dividiu inexoravelmente, voltar a chamar, reevocar e revitalizar o que havia 
declarado como morto. (AGAMBEN, 2009, p. 68). 

 

A moda traz consigo todas as questões com que nos encontramos para 

analisar os mecanismos do tempo – presente, passado e futuro. As tendências 

revisitam o passado para fazer delas novas criações. Nesta busca do novo, acabam 

presentificando o ontem. Exemplificando, a tendência de 20 anos retorna 

reformulada para as passarelas. A respeito dessa temática, Dario Caldas (2004) 

descreve: 

 
Embora a moda desta virada de século seja marcada por uma relação 
constante com o passado, a tendência, como lhe é próprio, aponta sempre 
para o futuro. Mas o tempo da tendência é um horizonte de curto prazo. O 
que a mídia apresenta hoje como tendência estará nas vitrines das lojas e 
vestindo as pessoas em pouco tempo, e durará pouquíssimo tempo. Assim, 
a tendência projeta um futuro que também é permanentemente 
presentificado. No reino da obsolescência e da difusão instantâneas, a 
tendência não tem tempo de amadurecer e de transformar-se em moda, a 
tendência já é a própria moda. (CALDAS, 2004, p. 3). 
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O ciclo da moda, gerado pelas tendências que se subpõem, acaba 

alimentando e aniquilando a própria moda. Como bem afirmado por Caldas (2004), a 

tendência torna-se a própria moda. Os dispositivos5 modernos se configuram de 

outra maneira (desejo, prazer, etc.), que, consequentemente, se traduzem nas 

relações de consumo. Na raiz de todo dispositivo está “um desejo demasiadamente 

humano de felicidade, e a captura e a subjetivação deste desejo, numa esfera 

separada, constituem a potência específica do dispositivo”. (AGAMBEN, 2009, p. 

44).  

Assim como a morte, é impossível se desvencilhar da moda. Mesmo não 

fazendo parte do consumo de grifes, o sujeito faz parte deste dispositivo. Segundo 

Lipovetsky (2009, p. 266), “a moda é uma lógica social independente dos conteúdos; 

todas as condutas, todas as instituições são suscetíveis de ser levadas pelo espírito 

da moda, pelo fascínio do novo e a atração dos modernos”. Nas palavras de 

Agamben (2009, p. 42), “hoje não haveria um só instante na vida dos indivíduos que 

não seja modelado, contaminado ou controlado por algum dispositivo”.  

Então, onde surgem e quem define os ciclos das tendências de moda? O 

primeiro a teorizar sobre o assunto foi Simmel, no início do século XX. Segundo este 

sociólogo, a moda resultava do desejo das elites em se diferenciar das classes 

médias e baixas e, dessas últimas de adquirir status por meio da adoção dos estilos 

dos grupos superiores. 

 
A moda, com seu jogo entre a tendência para uma expansão universal e a 
aniquilação do seu próprio sentido que comporta justamente essa 
expansão, possui o atrativo singular do limite, o tratativo simultâneo do 
começo e do fim, da novidade e, ao mesmo tempo, da caducidade. 
(SIMMEL, 2014, p. 16).  

 

Logo, a disseminação da moda ocorria num ciclo sem fim, no qual uma 

substituía a outra por novas modas. Simmel tinha a visão de que a moda emanava 

de uma única fonte: as classes superiores e ia em direção as classes mais baixas.  

 
5 Generalizando posteriormente a já bastante ampla classe dos dispositivos foucaultianos, chamarei 
literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, 
orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e 
os seres viventes. [...] a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a 
navegação, os computadores, os telefones celulares e – por que não – a própria linguagem, que 
talvez é o mais antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata – 
provavelmente sem se dar conta das consequências que se seguiriam – teve a inconsciência de se 
deixar capturar. (AGAMBEN, 2009, p. 40-41). 
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Na década de 1960, esse processo unilateral de classes (superior para 

inferior), foi substituído pela moda do consumidor. Segundo Diana Crane (2011, p. 

20), “em vez de se orientar pelos gostos das elites, a moda do consumidor 

incorporava gostos e preocupações dos grupos sociais, em todos os níveis de 

classe”. Como consequência, surge a difusão de novos estilos advindos das classes 

trabalhadoras. Em outros termos, estar na moda passou a se tornar um meio de 

expressar a identidade social. 

No século XXI, ainda de acordo com Crane (2011), o sistema de moda 

ganhou um nível global, em que a palavra moda foi superada pela noção de 

tendências, ou seja, não há somente um único estilo para o consumidor seguir. A 

moda acaba por se tornar um agrupamento de tendências, no qual o consumidor faz 

escolhas não mais unicamente por determinação de estilistas, mas também por 

sugestão de especialistas da indústria da moda e de seu entorno. Essas tendências 

surgem de muitas fontes, desde culturas de rua, músicas, séries de TV.  

O fato de o ciclo da moda não ter um término possui uma relação de 

interdependência com a noção do profano, uma vez que a moda não somente se 

alimenta dos seus dispositivos, mas é capaz de restitui-los a um uso comum.  

Em concordância com Agamben (2007, p. 66), profanar significa “abrir a 

possibilidade de uma forma especial de negligência, que ignora a separação, ou 

melhor, faz dela um uso particular.”. Portanto, no universo da moda, cada ciclo é 

retirado de seus princípios primeiros e profanado para um novo uso. 

 

 

3. Metodologia 

Na tentativa de vislumbrar o entendimento do processo de ciclos de 

tendências de moda ao longo do tempo, bem como a sua relação com a 

conceituação de efemeridade, propõe-se a análise de três objetos, isto é, três 

fotografias (Figuras 2, 3 e 4). Duas relatam o estilo punk, nos anos 70 e atualmente, 

enquanto a terceira relata a tendência do design de um produto, a bolsa ecológica.  
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4. Resultados 

Com o objetivo de exemplificar a ideia de moda como agrupamento de 

tendências, pode-se citar a cultura punk6 (Figura 2), vinda da classe média inglesa, 

revoltada com o capitalismo. Tornou-se uma tendência, ao passar da crítica ao 

consumo a produto de consumo massificado, no qual críticas são esvaziadas e 

prima-se pela venda com foco na aparência.  

 

Figura 2 - Cultura Punk 1970 
 

 

Fonte: Site The Aged P (2016). 
 

Sobre a simbologia incutida nas vestimentas dos integrantes do estilo punk, 

utilizaremos a descrição proposta por Diana Crane (2006). 

 

Muito rapidamente, os elementos desse traje apareceram nas coleções 
criadas por estilistas de moda de luxo e em linhas de roupas de preços mais 
acessíveis. Em um processo totalmente diferente, o estilo punk, surgiu 
como expressão de niilismo extremo em uma pequena subcultura britânica, 
foi adotado mundialmente por adolescentes como meio de expressar sua 
angustia individual. Suas conotações sociais e políticas evaporaram; em vez 
disso, os elementos do estilo continuaram a ser um código de flutuação 
livre, largamente utilizado para expressar, através do vestuário, uma 
rebeldia totalmente dissociada das atividades e das crenças das 
contraculturas contemporâneas. (CRANE, 2006, p. 369).  
 

 

 
6 Capitalizando a desilusão da classe operária com a sociedade britânica no início da década de 
1970, a estilista Vivienne Westwood e o empresário do ramo da música Malcom McLaren assimilaram 
elementos da moda de rua emergentes para elaborar um traje fortemente rebelde, ligado à música 
punk. O abuso do corpo e do vestuário expressava o sarcasmo e o niilismo com relação aos valores 
do establishment. (CRANE, 2011; CRANE, 2006, p. 368). 
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O niilismo punk é revisado, profanado e passa a ser empregado sob um 

novo sentido, ou seja, a nova imagem passa a substituir o real. Segundo Agamben 

(2013, p. 73), utilizando-se da publicação de Guy Debord (A sociedade do 

espetáculo), o conteúdo perde lugar para a imagem, “e apresenta como uma imensa 

acumulação de imagens, em que tudo o que era diretamente vivido se tornou uma 

representação distante.”.  

Na semana de alta-costura em Paris (mais especificamente, Primavera-

Verão de 2011), o estilista Jean Paul Gaultier desfilou a coleção inspirada no punk-

rock-inglês (Figura 3). Cada composição ganhou nomes, como “The Clash”, “Belle 

Epoque”, “Anarchy in the U.K.”, inspirados em nomes de músicas do estilo punk. As 

modelos usavam moicanos coloridos, roupas com tachas e correntes, couro 

misturados com vestidos de seda e produtos artesanais. 

 

Figura 3 - Desfile Primavera-Verão De Jean Paul Gaultier Em 2011 
 

 

Fonte: Site MondoModa (2016).  
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Apesar do caráter transgressor respaldado e expressado pelo estilo punk, o 

consumo de roupas desse estilo foi amplamente aceito pela moda de massa. Esse 

episódio tratou do culto ao consumo de uma tendência, intercedido pela mídia 

impressa e narrado pelo teórico Svendsen, conforme excerto abaixo: 

   

Já em 1977 – o ano em que o punk nasceu oficialmente, se bem que 1976 
seria uma data mais precisa - o punk foi domesticado e tornado inofensivo 
por meio de artigos em jornais e revistas, cujo foco era como as roupas 
punk eram “bacanas”. Isso significava na prática que elas já tinham sido 
assimiladas pela moda de massa. (SVENDSEN, 2010, p. 149) 

 

Numa versão diluída, o vestuário punk foi incorporado na moda, na tentativa 

de parecer inovadora, rebelde e jovem. O antropólogo Ted Polhemus (1996) 

expressa em seu livro Style Surfing, que, na complexidade e fragmentação do 

mundo contemporâneo, haveria uma super valorização da aparência, e que a 

expressão de nossas personalidades e o reconhecimento de diferenças e 

similaridades, através da aparência, facilitariam a interação e o relacionamento entre 

as pessoas.  

 
A moda se inspira nas subculturas e vem transformando seus códigos 
industrialmente, fazendo com que estes se tornem rapidamente comerciais. 
Este fenômeno joga no mercado produtos de origens e culturas 
esteticamente diversas e polifonias, formando assim, uma mistura de 
elementos de referências singulares. (POLHEMUS, 1996 apud MESQUITA, 
2007, p. 95). 

 

A moda utiliza-se de várias culturas (anteriormente dos nobres, das 

tendências de estrelas do cinema e ainda dos estilos vindos das ruas) para 

reproduzi-las e revendê-las, destituindo-as de seu significado primeiro.  

Outra forma de profanação do dispositivo, ou do sistema da moda, que 

ocorre atualmente é a proposta da moda com viés sustentável. Os ciclos de 

produção de novas tendências, que ocorrem mais recorrentes do que o modelo 

desejado7 com o fast fashion8, deveriam ser subsistidos por ciclos longos, em que o 

consumo fosse o mínimo. O que parece o fim da moda, pela eliminação do ciclo, é, 

 
7 A Zara possui um modelo de negócio que permite lançar no mercado cerca de dez mil novas peças 
por ano (H&M, não cria por ano mais de dois mil a quatro mil itens, sendo que a maioria dos grandes 
retalhistas não ultrapassa as centenas), entregas nas lojas entre duas a seis vezes por semana, 
relatórios diários por parte das lojas (permite alterar constantemente as coleções), lojas localizadas 
em locais de grande atração, pequenos lead times nos tempos de entrega, satisfação de ordens de 
encomendas em vinte e quatro a quarenta horas e entregas às lojas enviadas por avião, duas vezes 
por semana. (SILVA et al., 2011). 
8 O fast fashion que troca grande parte das mercadorias das lojas a cada quinzena, contando com um 
planejamento da logística mundial e da criação acelerada de novos produtos. 
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na verdade, uma nova proposta de produto9, o consumo eco-friendly, o slow-

fashion10 e amigo da natureza, alimenta uma nova forma de empreendimento 

econômico.  

Em 2007, a estilista inglesa Anya Hindmarch criou um projeto, em 

companhia do movimento We Are What We Do (em tradução livre, Nós Somos O 

Que Nós Fazemos), que se tornou destaque entre os consumidores de moda. 

Tratava-se de uma sacola em tecido cru, com alças de corda, com a seguinte frase 

estampada num dos lados: "I'm not a plastic bag" (em tradução livre, Eu Não Sou 

Um Saco De Plástico) (Figura 4).  

A bolsa vendeu 20 mil unidades em duas horas na rede Sainsbury's. O site 

contou com uma fila de espera de 100 mil pessoas interessadas no produto. A bolsa 

que, inicialmente, custava 5 libras passou a ser revendida por 200 libras. 

 

Figura 4 - Bolsa “I'm Not A Plastic Bag” 
 

 

 
Fonte: Site de moda “My fashion life” (2007). 

 

 
9 É importante perceber que existem interesses econômicos por trás das novas propostas. De um 
lado, mudar o substantivo de desenvolvimento, com diversas dimensões (ao menos social e 
ambiental, se não outras) para “economia” pinça apenas uma das dimensões. Tende a empoderar os 
economistas e seus “instrumentos econômicos” no lugar de regulação estatal, que é taxada de 
“comando e controle”. Natureza torna-se “capital natural”. Essa abordagem teria um fundo 
corporativista profissional? De outro lado, muitos governos, empresários e organizações não 
governamentais estão buscando oportunidades de doação, negócios verdes e administração dos 
fundos a serem estabelecidos. Parece existir uma corrida atrás de green em espécie (moeda), o que 
suscita questões de conflito de interesse. (SAWYER, 2011, p. 3). 
10 A slow fashion promove a produção com menor impacto ambiental, o que não significa 
necessariamente baixar a produtividade, mas melhorá-la, pensando na qualidade do produto final, o 
que torna o processo amigo do meio ambiente (BLACK, 2008; LIVNI; SCUDER, 2016). 
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A bolsa com proposta ecológica virou produto fashion, exibido por 

celebridades da cultura pop, o que fez surgir várias outras bolsas inspiradas na 

mesma fórmula (bolsas para substituírem sacolas plásticas).  

A própria bolsa da Hindmarch foi acusada de não atender os princípios 

sustentáveis, pois era fabricada na China, país conhecido por exploração de mão de 

obra e por uso de materiais não orgânicos.  

Em suma, o interesse do público consumidor não estava somente em não 

poluir o ambiente com sacolas não biodegradáveis, mas, sobretudo, estar adequado 

a moda. Para Svendsen, este desejo ocorre pela busca do reconhecimento e da 

identidade por meio de itens simbólicos. 

 
Como Simmel enfatiza em sua filosofia da moda, esta sempre contem dois 
elementos opostos, por um lado permitindo a indivíduos mostrarem-se como 
si próprios, mas, por outro lado, sempre mostrando-os como membros de 
um grupo. Um item de moda é, deste ponto de vista, ser um paradoxo 
ambulante, abraçando e expressando individualismo e conformidade ao 
mesmo tempo. (SVENDSEN, 2010, p. 137) 

 

A efemeridade dos produtos, combatida pelo interesse em preservação do 

ambiente com a redução de resíduos e gastos de meios para produção, não ocorre, 

quando o interesse do indivíduo é fazer parte justamente de uma nova tendência, no 

caso, a bolsa, para pertencer ao grupo eco-friendly e se destacar por escolhas 

aparentemente sustentáveis. Portanto, em consonância com Agamben, 

considerando a moda como um dispositivo, as tendências não correspondem 

processos de subjetivação cujos resultados sejam sujeitos reais, mas tão somente 

espectros de sujeito.  

 

 

5. Considerações Finais 

A moda propicia um sistema efêmero e, ao mesmo tempo, eterno, quando 

gera uma sequência infinita de novidades, que são substituíveis por outras ad 

infinitum. O objeto permanece na moda somente até o instante em que o desejo 

ainda não foi realizado, pois, ao alcançá-lo, este já foi substituído por um outro. 
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Através deste jogo entre a tendência para difusão geral e a aniquilação do 
seu sentido, que suscita justamente esta expansão, ela tem o peculiar 
fascínio das fronteiras, o fascínio do simultâneo começo e fim, o encanto da 
novidade e, ao mesmo tempo, o da efemeridade. A sua questão não é ser 
ou não ser; ela é ao mesmo tempo ser e não ser, encontra-se sempre na 
divisão de águas entre o passado e futuro e assim, enquanto persiste no 
seu clímax, dá-nos um sentimento muito forte de presença, como só poucos 
fenômenos o conseguem. Se no momentâneo auge de consciência social 
no ponto que ela caracteriza reside já o seu gérmen de morte, o seu destino 
para dissolução, ela não desclassifica totalmente este passado, mas 
acrescenta aos seus encantos outro novo. (SIMMEL, 2014, p. 34). 

 

Simmel (2014) define a relação da moda com o tempo como o “ser” e o “não 

ser”, o simultâneo “começo e o fim”. O filósofo italiano Agamben descreve essa 

relação com um "já não" e um "ainda não". Ambos percebem como característica da 

moda esta definição de um tempo que transcorre, paradoxal e definível para o 

sujeito. Por outro lado, a ideia de moda também está relacionada com a morte. A 

moda é, para Simmel, o gérmen da morte e, para o poeta Leopardi, irmã da morte.  

 
A noção de morte enquanto fim de um período e início de outro é intrínseca 
à própria moda, uma vez que todo seu funcionamento e seus ciclos 
baseiam-se em rupturas – uma nova tendência busca sempre negar a 
anterior, formando um eterno ciclo de contratendências. Ao olhar o 
passado, de onde retira referências de formas e elementos decorativos, a 
indústria do fashion trabalha a reciclagem de propostas e aposta na “morte” 
para obter a ressurreição. (HOLZMEISTER, 2010, p. 100). 

  

Neste processo cíclico, aquilo que, até mesmo, poderia destruir o ciclo, 

acaba por ser reutilizado a seu favor. A ressurreição pode ocorrer pela releitura de 

uma antiga tendência, bem como pela profanação desta.  

Se pensarmos no sistema da moda como uma relação de forças ou como 

um operador de transformações, podemos encará-lo como um dispositivo. Para 

Agamben, esta é uma estratégia possível na relação estrita entre nosso corpo e os 

dispositivos. Afinal, liberamos o que foi capturado e separado por meio dos 

dispositivos e restituímo-nos a um uso comum, seria o que o autor chama da 

“profanação”.  

O profano, no sentido de Trebazio, é aquilo que “de sagrado ou religioso que 

era, é restituído ao uso e à propriedade dos homens”. Assim como a morte renova a 

população de tempos em tempos, também a moda renova e transforma os desejos. 

Quando não houver mais desejos, talvez este seja o fim dos estilos e das tendências 

de moda. 
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