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INTRODUÇÃO
“É na moda que melhor se pode
ler o espírito da modernidade”.
R. Barthes.

Este trabalho se apoia nas transformações porque passou a arte e a
moda ao longo das duas últimas décadas do século XIX, na tentativa de que se
revelem os processos de ruptura, de rasura com os cânones acadêmicos, por
afirmar desdobramentos e implicações sugeridos pelo movimento decadentista.
Objetivo evidenciar o fluxo de permeabilidade entre o academicismo e as novas
propostas estéticas estabelecidas pela vertigem finissecular.
Esta escritura será possível pela leitura das experiências diferenciadas
das linguagens que se entrecruzam no mecanismo de subjetivação da arte e
do corpo, enquanto linguagem poeticamente assumida, fortalecida pelas
incursões de Baudelaire, Mallarmé, Wilde como precursores

de uma

modernidade latente, que se avizinha em diversas curvas provocadas por
diferentes estratégias textuais. Em um segundo momento, me aproprio das
janelas sugeridas pela escritura de Roland Barthes, principalmente, ao estudo
da obra de ERTÉ.
Com a finalidade de traçar paralelos e explorar possíveis divergências,
escolho, ainda, a autobiografia de ERTÉ, destacando a atitude singular do
artista ao assumir a ruptura e alargar as fronteiras que permeiam a arte, a
moda e o corpo feminino. O que permite o levantamento de inúmeras reflexões
sobre a crise de identidade e das fraturas no sistema de representação gerada
principalmente, pelas falas dissonantes oriundas da multiplicidade de estéticas
vigentes – Desde o Simbolismo, Realismo, Decadentismo, Impressionismo ...
e, mais tarde os movimentos de vanguarda que inauguram o século XX.
A história da moda produz, visivelmente, uma escritura sobre o corpo.
Este deve ser pesquisado em suas especificidades dialógicas, em seu campo
1

ABRANTES, Samuel Sampaio - Doutorando em Semiologia (Ciência da
Literatura/letras/UFRJ) Prof. de Indumentária da UFRJ/ Escola de Belas Artes.

semântico de produção de significantes. Proponho a elaboração de uma
escritura, a partir do relato de Roland Barthes, para quem o corpo emerge e
ganha sentido à medida em que a moda impõe modificações na silhueta
feminina, capazes de responderem a inúmeros conceitos, através dos quais
são manipulados os padrões estéticos de belo, elegante, moderno.
No título deste trabalho me aproprio do termo “dilacerado” da escrita de
Foucault 2 sobre o “corpo, poder e subjetivação” onde define o corpo como
“dilacerado, recortado por uma infinidade de acontecimentos históricos
heterogêneos”.
Optei pelos termos “rasura” e “descontinuidade” por se tratar de um
estudo em processo. O corpo feminino é reinventado pelas inúmeras narrativas
que serão objeto de análise deste trabalho e ambivalente por sua natureza
passível de transformação a cada nova estação e porque é um veículo que
tangencia um número infinito de olhares e possibilidades discursivas.
Tomo como ponto de partida o Sistema da moda, onde Roland Barthes
faz um tratado sobre a retórica da moda, através das denominações e
equivalências de seus termos. A análise semântica do vestuário feminino é
capaz de prestar uma grande contribuição para uma “ciência dos signos”.
Roland Barthes define que a moda:
“... faz parte de todos os fatos da neomania que
aparecem na nossa civilização. O novo é um valor que se
compra. Mas, na nossa sociedade, o novo da moda
parece ter uma função antropológica bem definida, que
se deve a sua ambigüidade : simultaneamente
imprevisível e sistemático, regular e desconhecido,
aleatório e estruturado. Ele une fantasticamente o
inteligível – sem o qual os homens não poderiam viver –
e o imprevisível ligado ao mito da vida” (BARTHES, 1981,
P. 333).

O imprevisível da moda se deve exclusivamente porque as variações
são sazonais e os grandes criadores trabalham com um tempo muito próprio e
específico, que se dá no limite entre o presente e o futuro. Há que se explicitar
e reforçar o gosto por cada “próximo presente”, que encontram anunciados em
um “presente real”. São termos utilizados por Hans Ulrich Gumbrecht, para
justificar a complexidade do fenômeno da moda. E interrogar sobre a
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capacidade dos grandes estilistas de intervir sobre o gosto da próxima
temporada.
Ao longo de muitos séculos, o corpo feminino foi escondido, distorcido,
apertado, adornado e exposto pelo movimento de aceleração das tendências
de moda e das rasuras impostas pela a história. No século XX, ele foi
plastificado,

bronzeado

artificialmente,

lipoaspirado,

siliconizado

ou

reprocessado por softwares sofisticados. Para Lacan 3 , o homem tem uma
relação problemática com sua imagem e retoca seu corpo em múltiplas
transformações, mutilações, plásticas, maquiagens, tatuagens, etc.
A moda dita as suas normas e os seus padrões de belo e elegante, que
estabelecem o espaço intermediário entre o objeto e signo, entre o corpo e a
roupa. Vislumbro com este estudo a possibilidade de aprimoramento do meu
olhar sobre um universo extremamente rico e sedutor.

1 A ESCRITURA DO CORPO DILACERADO

... “ O corpo em si, mistério: o nu, cortina de
outro corpo, jamais apreendido, assim como
a palavra esconde a voz, prima e vera,
ausente de sentido”...
Carlos Drummond de Andrade

O final do século XIX foi marcado por uma série de ações e movimentos
que reforçaram a reciprocidade entre os mundos da Arte e da Moda. Estas
formas de expressão correspondem em ações diferenciadas, mas são
referências do processo de construção de uma identidade estética. Além do
que, as duas manifestações têm, num sentido pragmático, transformado suas
essências para responder às questões temporais, evolutivas, históricas,
psicológicas, lingüísticas, ... etc.
As novas formas do sistema da moda criam e correspondem a um novo
conceito de corpo, arte e estética. A roupa, visualmente analisada, constitui-se
em verdadeira identidade cultural. É através da vestimenta que expressamos
nossas ideologias, nossas críticas à sociedade, ou refletimos sobre os gêneros.

O vestuário é capaz de multiplicar o sentido que os objetos detêm, numa
profusão de cores e recortes, na exuberância de formas ou na transcendência
e abstração de linhas.
A imagem feminina se transforma ao sabor de criações de técnicas
científicas, mas que é normalizada pelo código da moda. O corpo, sua nova
representação,

resulta

de

uma

relação

estrita

entre

Moda

e

Arte.

Evidentemente, que o corpo feminino é reflexo de um somatório de formas e
signos que foram ora reforçados, ora suavizados em, épocas e espaços bem
definidos. É tarefa difícil aprender a representação do corpo por inteiro,
mediante as variadas manifestações simbólicas que inferiram em seu escopo
modalidades estéticas antagônicas e ambivalentes. A semântica do corpo
feminino se apresenta como um desafio a ser pesquisado. Segundo Roland
Barthes “para construir este signo feminino é preciso sacrificar algo enorme,
que é o corpo; segredo, lugar fundador do inconsciente” (BARTHES, 1973: 05).
A complexidade da transformação do corpo em função da moda, comprova que
a imagem do feminino converge-se em objeto de comunicação e especulação
teórica.
A imagem da mulher é “transformada” em morfema de uma língua,
capaz de produzir uma infinidade de significantes, passível de fundamentar
todas as práticas, aprofundadas em teorias lingüísticas, filosóficas ou
psicológicas.
Há na representação do corpo, um movimento de descortinar-se em
diferentes leituras no jogo da aparência: o pé ou o colo; as mãos ou mesmo
uma imagem idealizada do corpo. Esse pode ser evidenciado por um decote
acentuado, pela valorização dos seios; quadris ou ombros.
Cada época ou década, na medida em que tenta ser original, traz a
herança da década precedente. Pode-se fazer extensiva apreciação de fatos
culturais que antecedem ou sucedem a outros. Por uma postura metodológica
apresentarei fatos importantes da década de dez que têm sua síntese ou
antítese evidenciados na década seguinte. A moda corresponde à ações nem
sempre indissolúveis, se produz de maneira cíclica, reforçando determinadas
características ou excluindo padrões anteriormente aceitos.
3
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A representação hegemônica da beleza feminina ao longo da ultima
década do século XIX, evidencia um padrão de glamour, que implicava em
conceito de feminilidade, atratividade, aliado a uma rigidez e uma artificialidade
de imagem construída por um padrão de vestimenta que envolve muitas peças
do vestuário: anáguas; saias; sobressaias; casaco; camisa com muitas rendas;
tecido de padrão masculino (tweed; pied de poule; príncipe de Gales);
enchimento no quadril; chapéus adornados de plumas e fitas e sombrinha
rendada. Consegue-se uma representação esteriotipada para uma imagem
feminina que se pretendia glamourosa. A silhueta feminina é forçada ao
desenho de um “S”, pois apertava-se a cintura, destacava-se o volume dos
seios e o quadril com enchimento ou uma estrutura feita de barbatana, tela e
babados. Amplia-se a parte inferior de vestidos ou saias, que se abrem em
forma de sino.
A representação da indumentária feminina remete, ainda ao final do
século XIX, mais especificamente as linhas curvas e sinuosas do movimento
artístico “Art Nouveau”. A moda reflete as manifestações culturais de uma
época. O movimento de arte decorativa se disseminou por toda Europa e seus
reflexos ecoaram nas Américas. Suas linhas alongadas e curvilíneas nas
extremidades podem ser claramente percebidas na indumentária finissecular e
em continuidade no começo do século XX. Inclusive, as linhas curvas estão
presentes nos bordados, arabescos, acessórios e jóias.
A imagem de mulher, do início do século XX nos remete à abstração de
um conceito de modernidade do corpo feminino, que se inscreve sob o signo
das vanguardas eminentes. Moderno tinha o sentido de glamour, mas de
aparência superficial. Este modelo era um elemento tanto de inclusão, que era
assimilado pelos discursos dominantes de feminilidade, quanto de segregação,
de fato, da mulher por parte da “indústria” da moda que começa a florescer
pela Europa e U.S.A., quando surgem grandes magazines que vendem um
padrão de beleza em série. Firmas de Paris, como Doucet; Douillet e Drescoll,
fizeram a glória da mulher da Belle Époque, seguiam o padrão estabelecido
pela indústria da moda em ascenção.

Janeiro: Mauad, 1999, p. 09.

1.1 A DÉCADA DE 10 - Paul Poiret e a nova silhueta feminina

A silhueta que se desenha a partir de 1910 sofre muitas transformações.
A grande revolução da década foi proposta por Paul Poiret e, simultaneamente,
seguida por Madeleine Vionnet. A liberação do corpo feminino das “amarras”
do espartilho, seguida de uma redução no número de sais e anáguas que as
mulheres eram obrigadas a usar para compor o traje elegante da época. Poiret
propôs roupas simples, que favoreciam o tato e pela primeira vez na história da
indumentária o corpo feminino expõe sua silhueta, diretamente. Há uma
inspiração oriental em suas criações, pois Poiret trabalha para as Companhias
de Ballet e Ópera que se apresentavam em Paris. Dessa forma, ele recria seus
trajes de moda em quimonos, calças em estilo turco e estampas orientais.
Como todo movimento de vanguarda, as criações de Paul Poiret recebem
críticas acirradas, mas o ritmo de transformação traduzem as inovações de
Poiret como resultado dos tempos modernos e anunciavam que novas
revoluções seriam conduzidas.
A nova silhueta proposta por Poiret pode ser resumida em algumas
características que exponho a seguir: os vestidos ganham decote em forma de
“V”, denunciado como exibição indecente, ou “um perigo para a saúde” ou
“decote pneumonia”. Houve um terremoto em uma cidade da Europa – Amalfi tanto os puristas quanto o Arcebispo de Nápoles afirmaram que este tipo de
decote e a saia que começou a subir no comprimento, teriam causado a ira de
Deus sobre os humanos.
A forma em “S” usada anteriormente é substituída por uma vestimenta
composta de duas peças: uma saia longa, que se afunila, quase justa nos
tornozelos e por cima uma túnica, também comprida que se estendia até
abaixo dos joelhos. Os chapéus passam a ser ajustados à cabeça, com aba
estreita e as plumas que antes adornavam a aba, agora aparecem formando
um ângulo, acima da cabeça.
A relação estabelecida por esta nova silhueta feminina expôs ainda mais
a insatisfação, o sentimento de culpa em relação ao corpo feminino – herança
da cultura judaico-cristã - e do sentimento de pecado que ocultou o corpo ao

longo de muitos séculos. A moda refletia estas tensões e, de certa maneira,
inicia um desejo de subverter ou denunciar esta ordem.
Reafirmo que as tendências e estilos são recriados ou retomados do
passado. É, claro que Poiret ajudou a construir este pretérito, antecipando os
caminhos da modernidade, recriando uma silhueta feminina que se aproximava
de representação masculina, síntese dos movimentos e das vanguardas da
época.

ERTÉ – Para uma escritura do corpo feminino
“Meus olhos expiam
as pernas que passam
nem todas são grossas
Meus olhos expiam
Passam soldados
... mas todas são pernas” 4

No panorama desenhado por este trabalho, surge a figura de um criador,
ilustrador e posteriormente estilista. Seu nome, Roman de Tirtoff, que no início
da carreira, transforma-se em um anagrama, formando o seu nome artístico
Erté (RT).
Roland Barthes apresenta o Erté em ensaio produzido em 1973, que
posteriormente foi publicado no “Óbvio e o obtuso”. Este estudo será objeto de
especulação por ser a obra de Erté passível da produção de uma série de
leituras e porque Erté produziu e representou a mulher ao longo de,
praticamente, todo o século XX. Sua obra é uma descrição plural do processo
de representação e subjetivação do corpo feminino. Estudar a produção
artística de Erté é compreender uma travessia pelos desenhos, silhuetas e
pinturas que se traduzem em linguagens e se constitui em plural, em
possibilidade de estruturas textuais, em testemunho da identidade feminina,
incansavelmente refletida, evocada e subjetivada por mais de 70 anos de
atividade do artista.
A obra de ERTÉ cumpre um itinerário que dá conta dos desdobramentos
e rasuras que testemunham a ruptura da representação da realidade na arte e

4

Carlos Drummond de Andrade. “Moça e soldado”, in Alguma poesia, Rio de Janeiro: Nova Aguiar, p.
70.

testemunha a vertigem finissecular refletida sobre a sua própria obra, além dos
processos de transposição, da realidade, reelaborada, desconstruída. ERTÉ
constroe um texto em que o corpo feminino é decomposto e apresentado em
partes, em linhas sinuosas, multifacetado. Seu trabalho reflete o processo de
evolução

técnica das artes, apoiado em uma abordagem inovadora do

fenômeno da moda. Nele, encontramos importantes “traços” para a
compreensão dos elementos que possibilitam a elaboração de uma escritura
do corpo feminino - barthesiana por excelência.
Através da recombinação de vários elementos da cultura que evidenciase a saturação de sentido destes elementos nas artes. A obra de Erté reflete
este

mecanismo

moderno.

Erté

produz

a

revitalização

dos

signos

correspondentes ao ideário da moda.
A herança clássica e neoclássica estão presentes nas concepções
estéticas dos pensadores e teóricos da modernidade, mas Erté percebe a
fratura do sistema e os novos laços que ligam a criação artística e suas
transformações, na virada do século XIX.
Baudelaire já havia criticado os “professores juramentados de estética”,
“desconcertados”, “cujo gosto engana e destaca os sentidos”, como espíritos
saudosistas que se encontram assombrados pela aparição de muitas
“harmonias novas” impregnadas de uma vitalidade desconhecida. Ele sugere o
seguinte questionamento: “que reação esperar do racionalismo acadêmico?”
Mais adiante encontrarei a resposta em crônica jornalística que data de 1855:
“O insensato doutrinário do Belo, sem dúvida, diria
disparates, fechado na obstinada fortaleza de seu
sistema, blasfemaria contra a vida e a natureza e seu
fanatismo grego, italiano ou parisiense o persuadiria a
proibir este povo insolente de gozar, de sonhar ou de
pensar por outros processos que não os seus próprios”
(BAUDELAIRE apud JIMENEZ, 1999, P. 276).

Erté compreendeu a função do feminino não apenas representou, mas
decompôs a mulher em linhas, silhuetas e traços. Formas que se reúnem na
obra de Erté e especificam a relação dialógica da obra com o objeto retratado .
A mulher se desloca para a obra de Erté e se desdobra em uma infinidade de
signos em sua complexidade, em sua “virtualidade significante”.

“[...] Moda (figuração estilizada de inovações no vestuário
feminino) conduz, naturalmente, a uma certa filosofia da
Mulher: todos acreditam (modelistas e jornalistas) que a
Moda está a serviço da Mulher eterna, como uma
sacerdotisa que se consagra a uma religião. Os
costureiros não são eles poetas que, ano a ano, estrofe a
estrofe, escrevem o canto de glória ao corpo feminino?“
(BARTHES, 1990, P. 105).

Barthes acrescenta que a moda, ao escolher o signo mulher, expõe sua
incapacidade de aprofundar ou especificar sua simbologia. A mulher, enquanto
signo da moda, está preocupada simplesmente em “ser”, e não em decifrar-se.
Ela está demasiadamente comprometida com a possibilidade de “fazer-se”,
cabe aos críticos e estudiosos a tarefa de inserí-la no sistema geral dos signos
que nos permite torná-la “inteligível” ou simplesmente “visível”.
Há uma relação dialética na obra de Erté que empresta a composição de
seu traço à mulher e esta cede sua figura, feminilidade e sinuosidade. E a
mulher, obra ou representação de Erté absorve a subjetivação do feminino,
traduzida em pernas, curvas, braços, cabeleira, mãos mas Erté não “desfigura”
a mulher e, é uma afirmação de Barthes, recompõe sua silhueta em partes,
como num jogo, como fetiche.
O corpo resulta dilacerado, mas reconstituído, símbolo e signo,
ambivalentes em suas funções, convergem-se em abstrações gráficas, em
experiências plásticas, oníricas ou líricas. A mulher é poeticamente
reconduzida à feminilidade, à capacidade de sedução. Ela se recompõe de
indissolúvel beleza e delicadeza no traço de Erté.
Alguns autores relacionam o percurso de representação e subjetivação
da mulher a um processo de sacrifício do corpo em nome de uma constituição
do signo feminino ou como conseqüência do processo histórico social. A
seguir, apresento duas passagens que comprovam estas especulações
teóricas:

“Para construir esse signo feminino, é necessário
sacrificar algo de enorme – o corpo (como mistério,
espaço fundador do inconsciente) [...] a semântica de
Erté, o que se poderia chamar sua somato gráfica,
comporta algumas partes-fetiches (na verdade, raras): o

dedo, separado do corpo (é característico do fetiche) [...]
o pé [...] o quadril” (BARTHES, 1990, P.99).
... “sacrifica o corpo como unidade, como base imutável
da existência humana, [...] como ponto de passagem que
garante a continuidade da história, para colocar em seu
lugar o corpo dilacerado, recortado por uma infinidade de
acontecimentos heterogêneos, corpo sempre ameaçado
pela descontinuidade, mas também espaço de
possibilidade de invenção na história” (Foucault: corpo,
poder e subjetivação. In: BRUHNS e GUTIERREZ
(orgs.) 5

Este exercício de causa e efeito da desconstrução como processo de
reafirmação do signo é procedimento da arte contemporânea. A incapacidade
de apreensão do feminino em sua totalidade, impõe este procedimento de
representação em partes. O exercício de possibilidade discursiva é infinito em
projeções, em arestas, em facetas. Como um cristal bruto que tem a
capacidade de refletir a incidência de luz sobre suas infinitas partes, também a
representação da mulher se dá em processo, neste jogo de possibilidades, de
angulações. E sua inscrição na história, na Literatura e na sociedade em geral
se estabelece por esta característica facetada e ambivalente. A mulher é
sempre representação, promessa, inesgotável em seus mecanismos de
dissimulação. É neste jogo onde tudo se inventa, se substitui e se desenvolve
que reconhecemos a subjetivação feminina, difícil de apreensão em sua
essência, mas perceptível em sua aparência.
3 CONCLUSÃO

O mecanismo de moda constitui-se como um tecido, onde os fios se
cruzam para formar uma unidade plana. Entrelaçamento que se justifica pela
possibilidade da moda de ser um veículo de auto-afirmação ou auto-expressão
de uma identidade, mas também de, paradoxalmente, produzir “visuais” em
massa. A moda traz um sentido de escravidão, ao mesmo tempo que dá uma
falsa liberdade de expressar sua especificidade. Através de uma ação quase
inconsciente, resulta na imitação dos outros.

“A moda, com efeito, é semelhante à visão que Freud
tinha da mente inconsciente. Isto poderia incluir,
serenamente, idéias mutuamente exclusivas; nela, o
tempo não existiria, as emoções apaixonadas seriam
transformadas em imagens concretas e os conflitos
resolver-se-iam magicamente, metamorfoseando-se de
forma simbólica. Além disso, de uma perspectiva
psicanalítica, podemos encarar o vestuário da moda no
mundo ocidental como um meio através do qual um eu
sempre fragmentário é unificado e aparenta uma certa
identidade” (WILSON, 1985, P. 24).

Dentro desta ótica psicanalítica, o próprio conceito de individualidade na
moda tem o seu alicerce novamente desestruturado. Há a liberdade de
expressão de uma individualidade e ao mesmo tempo somos incapazes de
sustentar uma autonomia do eu por receio de cair no cafona ou ridículo. Há
nesta atitude a questão do medo de despersonalizar. Dizer que a moda
escraviza homens e mulheres, pode parecer redundante em sua significação,
mas é coerente em sua ambigüidade e própria do processo civilizatório
industrial e do capitalismo desenvolvido ao longo de muitos séculos.
O corpo sempre foi o depositário dos acontecimentos históricos e
sociais, espaço de inscrição da alma, da determinação de uma identidade, que
supõe uma unidade (mesmo que quimérica). A moda opera como uma espécie
de tatuagem escritural, que compõe, dissolve ou aprisiona as várias inscrições
da história. Em perpétua contingência da moda, o corpo está marcado pela
articulação da história. Através da leitura de sua escritura, o corpo nos dá
acesso a uma pertinente reflexão sobre os efeitos do mundo contemporâneo,
recupera o sentido de transitoriedade da vida. Por vezes, revestindo-se de
conotação política ou social a leitura do corpo nos habilita a compreender os
mecanismos de transformação que emergem desta dicotomia: corpo – moda.
A moda é objeto de reelaboração conceitual constante, alternando o
desejo, a imposição ou a noção de corpo como mercadoria, como qualquer
outro empreendimento artístico ou estético. A moda deve ser considerada pela
sua capacidade de subjetividade. Processo subjetivo que tem uma natureza
capitalista, industrial. Ele é

fabricado, modelado, divulgado, recebido e

consumido. Os mecanismos de subjetivação do corpo se processam em escala
5
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industrial, mas se manifestam nas massas, em função de uma etnia, de um
grupo, atingindo uma escala internacional. Injetando representação aqui e ali, a
moda atua em cadeia, como parte do processo de produção subjetiva.
Dentro de uma economia política do signo da moda, muda-se facilmente
a silhueta do corpo da mesma forma que troca-se de carro, casa ou mobiliário.
Vivemos a era que sacraliza socialmente as mercadorias e o corpo assume
também o papel de “bens de consumo”, de mercado. Não adquirimos
mercadorias pelo valor delas mesmas, mas por um estatuto social que se
confunde com o serviço que elas pressupõem.
A moda participa desta triangulação capitalista homem / mercadoria /
consumo. Há uma democratização do modo material de consumo na moda, por
onde são desencantados conceitos de dinâmico, elegante, poder, virilidade,
feminilidade, idade, segurança, etc. O corpo não cessa em processos
quiméricos de individualização. E atravessa o reino dos objetos e das massas,
um império efêmero de imagens heterogêneas, veiculadas por motivações
íntimas e existenciais, de gratificação psicológica, mas manipulada pela lógica
do sistema da moda.
Decorre das primeiras décadas do século XX um duplo princípio na
estratégia de funcionamento da moda: a primazia do estilista e a participação
do consumidor. O processo de industrialização acelerada, de produção de bens
materiais cristalizou a autonomização de fato e de direito do poder dos
estilistas e criadores e paradoxalmente, a expropriação correlata do
consumidor na iniciativa da composição ou pelo menos de participação na
criação do vestuário.
As décadas anteriores foram marcadas pela participação ativa do cliente
na confecção, cooperando com a costureira ou modista. Inaugura-se com o
século XX a era em que as roupas são manipuladas, concebidas,
confeccionadas em todos o seu percurso pelo estilista e sua equipe. Em função
de uma inspiração” ou de um gosto pessoal. O estilista por muito tempo
legislou livremente em matéria de elegância.
A década de 10 possui uma outra especificidade no que diz respeito a
formas de organizar e reconstruir sob um ponto de vista o gosto ou o padrão de

Educação Física da UNICAMP, 2000, p.72.

elegante da sociedade. As formas de socialização da moda ganham alguns
aliados: o cinema e as grandes revistas de estilo e comportamento que se
firmaram no mercado internacional, a Harper’s Bazaar – onde Erté foi
colaborador – e a Vogue.
Em algum momento da década, as escolhas das revistas e das estrelas
de cinema assumem o papel primordial na fixação das tendências ou nos
padrões de bom gosto. De certa forma, este fato denotava a inquietude e
insatisfação no sistema de funcionamento da moda. A imprevisibidade do
poder de alguns criadores disciplinar e, por vezes, impor regras padronizadas
ou controlar o encadeamento do comportamento social. Essa determinação
não é meramente residual, mas constitui-se em característica intrínseca ao
sistema. Especula-se, por exemplo, como um padrão estético de moda
prevalece sobre os outros milhares que são apresentados a cada estação.
Cabe à mídia a fixação destas escolhas. Acredito ainda, que a mudança ou o
caráter efêmero das tendências advêm muito mais de um desejo psicológico,
de uma lógica indeterminada de renovação por si mesmo do que pelo corte ou
modelagem desta ou daquela roupa.
A moda corresponde a esta complexa cadeia constituída de produção
industrial, dinâmica de mercado e julgamento estético. Uma produção
conceitual constante, que aparentemente efêmera, sob o ponto de vista da
praxis, mas extremamente indispensável na ordenação e polissemia de todas
as atitudes estéticas do código da modernidade. Ela desenvolveu mecanismos
próprios de auto produção e veiculação, se tornou estável nos sistemas
econômicos mundiais.
Desenha-se outras possibilidades especulativas da escritura do código
da moda referentes ao percurso de afirmação e crise do sujeito na
modernidade: a possibilidade de fortalecimento de nossa auto imagem ou da
flexibilidade de inclusão social ao adotarmos o look desta ou de outra tribo; a
relativização da relação ambígua entre meu “eu” e o meu corpo. A moda é
flexível em seus paradoxos, em sua capacidade de expressar a ironia do
projeto modernista – a liberdade.
Todas estas colocações ecoam de um ponto de vista plural,
demasiadamente sociológico e psicológico, mas o caráter enigmático da moda
está na concentração sempre renovada de presente – de uma ação temporal

que nos deixa antenado com um “fragmento superficial do mundo”
(GUMBRECHT, 2002) – sobre isto, Barthes declarou que a moda é uma
fórmula de “significante vazio”, que não produz significados. A moda não tem
sentido porque se tivesse os usuários da moda demorariam demasiadamente
para perceber o “por dentro” de cada signo e, com isto sucumbiria com a
temporalidade limitada, implícita do jogo de renovação da moda.
Parafraseando uma citação de Barthes em relação ao Erté - “O
purgatório de Erté e a mulher” - , recrio-a afirmando que o purgatório da mulher
é a moda.
E, por fim, se a proposta deste estudo resultou fragmentada e
descontínua como o processo de subjetivação e representação do corpo
feminino, deve-se ao acúmulo de fatos e dados necessários à totalização
discursiva.
O corpo resiste e sofre os mesmo riscos vividos por Narciso, aprisionado
em seus reflexos, em seus espelhos. A análise do corpo feminino será
inesgotável, também na perspectiva de um espelho perfeito, capaz de
multiplicar a figura ao infinito, inesgotável em suas possibilidades de sentido e
representação. Real e imaginário são explicitamente convertidos em produto de
consumo. Em seus substitutos simbólicos, em suas idiossincrasias, o corpo
transmuta-se em dicotomias, em unidades de leitura.
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MODA E MÍDIA ESCRITA (1970-1990) 1

A tentativa deste trabalho foi a de sistematizar um conjunto de relações que
constituíram o campo da moda industrializada no Brasil e seus vínculos de dependência com a
imprensa feminina, mais especificamente, com a primeira revista feminina “moderna” brasileira:
CLÁUDIA, da Editora Abril S/A, entre as décadas de setenta a noventa.
Para tanto, recorremos à analise interna das matérias de moda publicadas na revista,
objetivando captar suas principais modificações, que acreditamos ser decorrentes das
mudanças sociais, comportamentais e econômicas verificadas no período em questão.
Partiu-se do pressuposto de que tanto a moda quanto a mídia escrita, enquanto
produtos de uma indústria cultural, apresentam fissuras passíveis de mostrar, para o analista,
configurações sociais reveladoras de comportamentos específicos.
Nesse sentido, se nos detivermos sobre a época do aparecimento das grandes revistas
no Brasil e no seu posterior desenvolvimento, conseguiremos delinear o perfil da modernização
brasileira, que data dos anos cinqüenta. Em seu curso, houve uma multinacionalização de
vários setores industriais, entre eles, os ramos têxtil (destacando-se a produção das fibras
sintéticas), de confecções e da imprensa.
Na imprensa, a introdução de cores, o aprimoramento da qualidade do papel,
acompanham o desenvolvimento dos setores diretamente ligados ao consumo. As revistas,
como forma de imaginário e representação social, refletem o mesmo processo de
modernização aparente formal e material da sociedade.
O crescimento industrial, o aumento da renda e a possibilidade de uma maior
penetração de informações dão início ao domínio da informação sobre o acontecimento,
perpassando por objetivos mercadológicos. As revistas femininas que virão, agora, além de
informar as mulheres, vão, aliadas a outros meios de comunicação de massa, adequá-las ao
ALÁRIO, Mônica Agda de Souza
Doutoranda em Sociologia – UNESP/ Campus Araraquara
Docente do Curso de Moda do Centro Universitário Moura Lacerda/RP

mundo do consumo. Sendo assim, em 1961, surge CLÁUDIA, a publicação com nome e cara
de mulher.
Seguindo a linha de suas antecessoras estrangeiras, como as americanas (Mc Call´s e
Ladies Home Journal) e na Europa (Marie Claire, Arianna, Elle) que divulgavam, em moda, o
prêt-à-porter, a relação entre a leitora e o consumo completava-se: era preciso vender os
produtos vindos das indústrias que cresciam, como eletrodomésticos, cosméticos, alimentos
industrializados e roupas. A revista deveria ser uma boa mídia, num momento em que o
mercado expandia-se e encontrava-se com outros meios de comunicação de massa mais
abrangentes, como a TV.
O caso da Moda, em CLÁUDIA, como mídia, é esclarecedor: unindo-se aos
confeccionistas, apontando as “últimas novidades”, e os lugares onde as leitoras pudessem
comprá-las, CLÁUDIA, juntamente com o mercado publicitário, realizou seu intento de promover
e, principalmente, vender a moda nativa.
Nos idos dos anos setenta, a confecção industrializada brasileira acabou por suplantar
a artesanal, tanto em confecções quanto em têxtil. Nesse momento, CLÁUDIA foi modelo,
enquanto mídia escrita, de uma imprensa especializada em divulgação da moda confeccionada:
data dessa época a extinta Cláudia Moda. Além disso, como ocorreu em outros setores da
indústria cultural, CLÁUDIA foi se abrasileirando em todos os tipos de serviço, como, por
exemplo, a criação de estúdios para a produção de fotografias de moda e decoração.
Destes anos para cá, pudemos perceber que o campo da moda tornou-se
internacional, sendo que existem diversos vínculos que unem estilistas, industriais,
comerciantes, publicidade e mídia escrita, no nosso caso, a revista CLÁUDIA.
Auxiliadas pelas matérias de moda exibidas pela revista concluímos, também, que há,
hoje, uma maior margem de liberdade para as pessoas se vestirem, que se manifesta, talvez,
através da grande diversidade de estilos presentes nas matérias de moda em CLÁUDIA,
durante o período analisado.
Assim, dentro do período estudado, os padrões foram muitos, o que mostra que, assim
como a moda, CLÁUDIA tentou acompanhar as mudanças ocorridas na vida de suas leitoras.
Nesse sentido, nos anos setenta, a moda mostrada por CLÁUDIA enfatizava que a
mulher deveria ser, através das roupas, livre, emancipada e feminina.

Nos anos oitenta, a preocupação da moda exibida pela revista teve na escolha do estilo
pessoal e no corpo suas principais preocupações.
Nos anos noventa, além de reforçar a estética global, que hoje acompanha o campo da
moda, deu ênfase, mais uma vez, à confecção nacional, através da divulgação das criações
realizadas pelos graduados em Estilismo e, aliada à indústria têxtil, na divulgação dos novos
tecidos, agora chamados tecnológicos.
Todavia, desde os anos setenta, a categoria ou conceito de “mulher brasileira”, criado
pela Editora Abril para viabilizar a primeira grande revista feminina no Brasil, não se adequava
mais a um momento em que o mercado aumentava seu grau de diversificação. Em 1978,
CLÁUDIA sente aos primeiros sinais de envelhecimento. Ela que fora a revista feminina mais
avançada dos anos sessenta, procura rejuvenescer para enfrentar a concorrência: sofre
reformulação, reduz seu formato e torna fixos assuntos antes eventuais como saúde,
jardinagem, vida conjugal e comportamento feminino. Embora procurando “remoçar”, ela
continua voltada para as preocupações da mulher de classe média, dona-de-casa, enfim, para
o lar e consumo. Tendo decidido acompanhar sua geração, em termos de moda, decoração e
estilo, CLÁUDIA acabou ficando mais próxima da leitora entre 30 e 40 anos. Em 1994, segundo
dados fornecidos pela Revista, após recente reformulação editorial e visual, ocorrida em 1993,
82% de seus leitores eram mulheres, distribuídas entre as classes A (20%), B (32%),c (36%) e
D (11%), o que, em face da distribuição da população, significa um forte predomínio das
classes A e B, característica geral no meio revista. Mas a mudança mais significativa no perfil
da leitora ocorre na faixa de idade: em 1979, 51% tinha entre 20 e 40 anos, número que sobe
para 58% em 1994, caindo de 22 para 15% na faixa dos 15 aos 19 anos. Estes números
conferem à Revista um perfil editorial e de consumo mais voltado para o lar, embora não deixe
de tratar e anunciar tudo que se refere à mulher especificamente. Com essa receita, CLÁUDIA
tornou-se a revista feminina mais vendida no país e a segunda entre todas as revistas: em
1995, com 536 mil exemplares, perdia apenas para a Veja 2 .
Podemos concluir então que, ao longo de suas décadas de existência, CLÁUDIA
mudou, tanto seu padrão gráfico, quanto suas posições e opiniões impressas em seu discurso.
Incorporou, também, alguns dos aspectos referentes à discussão sobre a condição feminina,
que vieram na onda do fortalecimento do movimento feminista no Brasil. Mudou, também, sua
2
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postura, com relação à família, casamento, aborto, divórcio e, principalmente, na relações
homem-mulher, trazendo, em suas páginas, noções como autonomia, independência,
discriminação social, prazer sexual, entre outros, revelando, nessas mudanças, a própria
dinâmica da sociedade.
Em suas páginas, a Revista ilustrou o cotidiano presente na vida das suas leitoras: os
problemas domésticos, o mercado de trabalho que, desde os anos setenta, não deixou de
empregar mais mão-de-obra feminina, a vida dos artistas, as preocupações com a beleza, os
filhos, os relacionamentos, os sonhos. Deu, também, “voz” à sua leitora, respondendo aos seus
anseios e monitorando suas dúvidas.
Em suma, podemos afirmar que a revista, mediada pela lógica de mercado e auxiliada
pela moda, uniu mulheres de um mesmo grupo social, ou seja, que possuem um mesmo estilo
de vida. Enfim, cumpriu o papel semelhante ao da “amiga”, tratando de assuntos íntimos,
ajudando na busca da identidade de suas leitoras.
Todavia, seria ingênuo afirmarmos que o vestuário perdeu definitivamente sua função
de distinção social, sendo que CLÁUDIA, mais do que “embelezar a realidade”, participa
ativamente desse processo.
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PRODUTO DE MODA COMO FORMAÇÃO DE IDENTIDADE 1

1. INTRODUÇÃO
A relação adolescente e identidade geram uma discussão de como é
importante a moda na formação de ambos, e os reflexos dos processos que a
envolvem e é estruturada.
A moda é uma das ferramentas que nos dias de hoje é muito
utilizada para marcar um estilo e em união com a música, conseguem se aproximar
dos

adolescentes,

mostrando

que

moda

através

signos

decodificados

é

comunicação.

2. MODA COMO FORMA DE COMUNICAÇÃO
A moda pode ser entendida como uma forma de comunicação nãoverbal, pois, apesar de não conter palavras há sempre um emissor e um receptor
(sendo este um esquema básico de como se desarrolha o ato de comunicar),
mesmo que seja intrinsecamente. Através da comunicação da roupa com o meio, e
que assim estipulamos pré-conceitos sobre indivíduo, nesse sentido argumenta
ECO:
’falando através’ de suas roupas, por exemplo, presumivelmente quer dizer
com isso que está usando roupas para fazer a mesma espécie de coisas
que a palavra escrita faz quando ele a usa em outro contexto (apud
Barnard, 2003, p.49).

Os adolescentes foram e são os maiores emissores de mensagem
diversificados,

conseguem

ser

verdadeiros

mutantes,

assim

“metamorfose ambulante” exprimem vários signos de sua imagem.

1

ALMEIDA, Mariana Dias de
Universidade Estadual de Londrina
NAGAMATSU, Rosimeire Naomi
Orientadora:

como

uma

2
2.1 O SIGNIFICADO DA ROUPA
A forma como usamos a roupa tem muito a dizer sobre nós, nos
absolve ou nos condena, expressa-se Davis (apud Barnard, 2003, pág. 109) quando
diz: “as roupas que usamos fazem um depoimento”. A própria peça responde por um
significado, é propriedade empregada; residindo o conceito cultural que é o
diferenciador do significado.
A moda se apresenta em forma de signos, pois é dessa forma que
ela se comunica e obtém significados.

3 IDENTIDADE
O que registra um ser como único é a identidade, pois, ela mostra
como e quem você é, pode-se dizer que é sua marca registrada, sabemos que todos
possuem uma, e tratando da identidade formada socialmente, temos que no mundo
dos semelhantes somos todos diferentes, mas para isso precisamos firmar nossa
personalidade e características.
Explica Alain Tourraine, (apud Castells 2000) que o indivíduo sente a
necessidade de criar sua história, e atribuir significados ao conjunto de experiências
da vida individual.
O individuo produz a sociedade, enquanto é produzido por ela.

3.1 A ADOLESCENTE
A adolescente pode ser entendida como uma menina a caminho de
ser mulher, com seus anseios, dúvidas e insatisfações, que permeiam pelo campo
do jovem demais para isso, e velha demais para aquilo, então, por isso se torna tão
complicada a adolescência, ou melhor, vivenciar a adolescência. O que classifica o
adolescente é a “transformação”. Com mudanças físicas e comportamentais que se
apresentam tão efusivas.
Na adolescência a identidade é construída a partir da reformulação
do corpo infantil para o adulto, ou seja, reconstrução.

3.2 GRUPO
Os adolescentes se apóiam nos ditos grupos ou ‘tribos’, que os
ajudam em situações de dificuldades e também são implacáveis na exclusão dos
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que não se encaixam no seu nicho em padrões criados por eles afirma Carvalho e
Pinto (2002).
Lepre (2005) justifica que:
O período da adolescência é marcado por diversos fatores, mas sem
dúvida, o mais importante é a tomada de consciência de um novo espaço
no mundo, a entrada em uma nova realidade que produz confusão de
conceitos e perda de certas referências. O encontro dos iguais no mundo
dos diferentes é o que caracteriza a formação dos grupos de adolescentes,
que se tornarão lugar de livre expressão e de reestruturação da
personalidade, ainda que essa fique por algum tempo sendo coletiva.
(LEPRE, http://www.sociologia.org.br/tex/pscl36ibes.html)

A formação de um grupo acontece a partir do momento que
encontramos outros indivíduos que nos parece igual a nós, apresentam os mesmos
problemas, dificuldades.

3.3 DIFERENCIAR
Também há a grande mudança no começo da adolescência que é
abandonar a infância e começarmos a amadurecer, as diferenças são grandes e
sentir uma recusa do seu lado infantil é comum a todo individuo.
Diferenciar-se, construir a própria identidade é um processo muitas vezes
doloroso. Ao adolescente é imposto abandonar a infância. As instituições
lhe dizem isso, seus pais, seus pares, a ditadura do grupo. O adolescente
quer se ver livre de tudo que traz uma identificação com o tempo da infância
’Brincar é coisa de criança’. Para o adolescente a onda é outra.
(DEBORTOLI 2002, p. 38)

A eles é imposto serem diferentes, porém semelhantes aos outros
adolescentes, para sentirem a vontade no estabelecer de relações e expressar seus
conflitos.
3.4 CONSTRUÇÃO
De acordo com Castells (2000) identidade é o processo de
construção de significado com base num conjunto de atributos culturais interrelacionados, sendo a mais importante fonte, por causa do processo de
autoconstrução e inviduação que envolvem. E continua afirmando que “... Não é
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difícil concordar com o fato de que, do ponto de vista sociológico toda e qualquer
identidade é construída”. Castells (2000, p. 23).
A construção de uma identidade se apóia em fatores tanto
biológicos, quanto sócio-culturais, co-relacionados com as tendências e projetos,
mantendo uma visão de tempo/espaço.

3.5 CRISE DE IDENTIDADE
A

crise

de

identidade

pode

vir

a

surgir

durante

o

seu

desenvolvimento, isto ocorre principalmente com os adolescentes que conforme
Lepre afirma que isto acontece porque “precisam resolver essas crises para
solidificarem aspectos de sua identidade pessoal e social”. Pensamos e embasamos
este fundamento através da história, pois ele adquire um sentido melhor, porém não
esqueçamos que as questões do adolescente são relacionadas à sociedade
moderna, pois é nela que está inserido, mas conforme a evolução da sociedade foi
sucedendo, os adolescentes a acompanharam.

3.6 MÚSICA E IDENTIDADE
A música também é uma incentivadora de construção de identidade,
pois ela acompanha os movimentos da sociedade, é somente olharmos para a
evolução que a sociedade passou e veremos que a música acompanhou
igualitariamente.
Citando o tema identidade, não é atual a sua abordagem, alguns
grupos musicais vêm dizendo já algum tempo que o individuo deve ser ele mesmo,
ou seja, ter autonomia, os grupos focam que a pessoa deve pensar por conta própria
e não aceitem o que lhe parece óbvio, assim, afirma Preto (2005, p.109): “esse
assunto, o da afirmação de sua personalidade, é bastante recorrente na música. A
Pitty dizendo ‘seja você, mesmo que seja bizarro’ é um ótimo exemplo”.

3.6.1 Emocore e o power pop
Emocore é um movimento musical sendo este uma referência à
palavra emotional adicionado ao hardcore. (movimento derivado do punk). O
emocore definido por António Dominguez: ”que é a demonstração dos sentimentos
sensíveis e expressões das sensações e inquietações de cada pessoa como ser
humano. Surgido em Washington DC, nos anos 80”, é um movimento vai da calma

5
para a fúria bruscamente, não renega as atitudes punks e segue a conduta D.I.Y.
(Do it yourself).
Power pop é um gênero musical com composições e estilo
adolescentes e expressão emocional.

3.7 Moda e Identidade
A moda supre a necessidade do individuo construir sua identidade e
a forma como vem sendo utilizada para distinguir um individuo do outro serve para
que tenhamos a formação de uma imagem condizente ao que o individuo quer
passar, ou melhor, constrói um estilo, que será a reunião de escolhas pessoais,
assim como reforça Castilho (2004 pág.97): “entendemos aqui a necessidade de um
indivíduo distinguir-se dos demais”.
Não é recente a idéia de utilizar a roupa como forma de criar sua
identidade, como afirma Kellner:
“As sociedades modernas tornaram possível aos indivíduos produzir –
dentro de certos limites – suas próprias identidades e experimentar crises
de identidades. Já no século XVIII, o filósofo David Hume formulava o
problema da identidade pessoal, de que se construía o verdadeiro ‘eu’ da
pessoa,

sugerindo

mesmo

não

haver

um

‘eu’

substancial

ou

transcendental... Na modernidade, a moda é um fator importante da
identidade de uma pessoa, ajudando a determinar como se é percebido e
aceito”. KELLNER (2002, p. 177).

A moda possui várias vertentes que um indivíduo possa escolher
dando a liberdade de mudar, auxiliando-o a buscar o que condiz com sua
personalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos então que a partir do que pesquisamos, a identidade é a
forma de identificação imediata de um individuo, e partindo do pressuposto que é na
adolescência que se começa a firmar a identidade, reformulando todos os aspectos
comportamentais, observando todas as etapas que iram prosseguir ao longo da
formação e as influências que surgirão e mudarão as características do individuo:
visuais e comportamentais.
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E que uma boa reformulação é essencial para estrutura psicológica
e social futuramente, acreditamos que a construção da identidade será capaz de
definir toda cadeia social do individuo e como lida com ela.
Embasando no princípio de que moda é comunicação, acreditamos
que pelos signos a moda age significativamente na identidade, pois os adolescentes
são muito visualistas, ou seja, são regidos pelo que os influencia visualmente, tendo
como auxilio as referências musicais.
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MODA E SURREALISMO: O LEGADO DE ELSA SCHIAPARELLI 1

1 INTRODUÇÃO

Em 1920 o artista futurista Volt enaltecia a moda comparando-a com
frescos de Miguel Ângelo e uma Nossa senhora de Tiziano, dando à moda o status
de arte. Ao longo dos anos e dos momentos sociais, políticos e culturas a moda
caminhou muito próximo ou muito longe de conceitos artísticos vigentes. Sônia
Delaunay e Elsa Schiaparelli trabalharam a moda de maneira artística, a primeira
influenciada pelo Futurismo e Simultaneismo e a segunda pelo Surrealismo,
principalmente. Porém pode se dizer que foi Elsa Schiaparelli através de seus
trabalhos surrealistas que realmente uniu a moda à arte ou vice-versa. Este trabalho
objetiva estudar a influência do Surrealismo no trabalho de Elsa Schiaparelli, bem
como a evolução de suas tendências na moda contemporânea brasileira.

2 DESENVOLVIMENTO

Entre toda a polêmica do que é moda e o que é arte COELHO (2000),
afirma que no momento da criação, tanto o estilista quanto o artista não costumam
ter uma preocupação comercial. Há apenas a relação criador objeto por onde
passam sentimentos, concepções e idéias, elaborando-se no concreto o que estava
apenas na imaginação. Além disso, na criação dos desenhos ou das peças de roupa
que poderão vir a ser, o estilista trabalha com os mesmo princípios e elementos
usados pelo artista na criação de sua obra de arte, e tem em comum também,
sempre a forte preocupação estética.
A artista Sónia Delaunay ocupa um lugar especial na história da moda,
criadora da pintura simultânea, juntamente com seu marido Robert. Enquanto o
futurismo tentava exprimir uma sucessividade linear, o silmutaneismo tornava visível
1
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a simultaneidade. Para produzir este tipo de efeito, utilizavam-se estruturas
geométricas, freqüentemente círculos, assim como cores brilhante e puras
(LEHNERT, 2000). Nos anos 20 a artista Sônia Delaunay encontrou um meio
inovador para divulgar sua arte: vestindo-a. Ela costumava descrever seus vestidos
como “pinturas vivas” ( COELHO, 2000).
Sônia teve vários anos de grande sucesso profissional à frente da sua
Boutique “Simultanée” e dirigindo o seu atelier de design de tecidos. No entanto
foram anos difíceis, agitados e sujeitos a grandes tensões. Em 1930 fechou a sua
loja e durante os anos 30 mudou a tônica do seu trabalho, aceitando outras
encomendas de design e pintando mais. Continuou pintando até 1979, anos de sua
morte (TIMMER, 2002).
Após uma década de euforia, a alegria dos “anos loucos” chegou ao
fim com a crise de 1929. A queda da Bolsa de Valores de Nova York provocou uma
crise mundial sem precedentes. Milionários ficaram pobres de um dia para o outro,
bancos e empresas faliram e milhões de pessoas perderam seus empregos Em
geral, os períodos de crise não são caracterizados por ousadias na forma de se
vestir (GARCIA, 2003). Já no fim dos anos 20, as formas da moda começam a
mudar e continua a sua evolução durante a década de 30. A figura feminina continua
a querer-se muito elegante, mas adquire novos contornos, fazendo lembrar as
estátuas gregas (LEHNERT, 2000). Segundo DOUAT (2003) com a quebra da bolsa
em 1929, a moda começou a utilizar cores escuras e extremamente sóbrias, os
chamados clássicos. A idéia do clássico era defendida com sucesso nos modelos
Chanel, Patou e Molyneux.
Para LURIE (1997) os anos 30 marcaram definitivamente o fim da
moda infantil dos anos 20, já não havia mais lugar para a melindrosa e seu
namorado. Nesta época as pessoas se vestiam com o intuito de se mostrarem
adultos fortes e competentes, desta forma a mulher ideal estava agora na faixa dos
30 anos. No início desta década a beleza feminina era masculinizada, mas a partir
da segunda metade da década esta tendência foi suavizada e a mulher foi
incentivada a realçar seus seios. As roupas femininas davam mais proteção, e os
ombros literalmente quadrados pelas ombreiras davam a sensação que ela também
estavam dispostas a suportar as cargas do mundo.
Ainda segundo GARCIA (2003) A moda dos anos 30 descobriu o
esporte, sendo que alguns modelos novos de roupas surgiram da popularização de

práticas esportivas, como o short e os decotes, inspirados inicialmente em trajes de
banho, assim como o esporte, o cinema também foi um grande referencial para a
disseminação de novos costumes. Hollywood, através de suas estrelas influenciou
milhares de pessoas.
No entanto, o cinema não só mostrava a moda, como também a criava.
Elsa Schiaparelli chegou mesmo a afirmar que os figurinos dos filmes de hoje seriam
a moda de amanhã. Este fato pode ser observado até nos dias atuais, onde temos
forte influência de figurinos na moda, no Brasil, este fato pode ser notado
principalmente em relação às nossas telenovelas.
A origem do termo Surrealismo é atribuída a ao escritor Guillaume
Apolillinaire em 1917. Ele utilizou este termo para descrever uma inovação artística:
o Ballet de Jean Cocteau, que o descreveu como uma espécie de “sur –realismo”,
ou seja, uma verdade para além do realismo. Contudo, o Surrealismo tal como
entendemos hoje, surge com o “Manifesto Surrealista”, em 1924, do escritor André
Breton e do seu amigo Feles Soupault que adotaram o nome, entretanto já entrado
em moda. O Movimento surrealista abarcou diversos campos da arte, literatura,
pintura, escultura, fotografia, cinema e até manifestações intervencionistas
(BRADLEY, 1999; SOARES, 2003).
Ainda segundo BRADLEY (1999), uma medida do sucesso e da
popularidade que o Surrealismo atingiu pode ser obtida verificando-se o modo como
ele foi encampado pelo mundo da moda e da publicidade. O precedente para esta
apropriação tinha sido aberto pelos próprios surrealistas: Dali decorou vitrines para a
loja Bonwit-Teller na Quinta Avenida, em Nova York, e colaborou com Elsa
Schiaparelli em estampas de tecidos e num “chapéu-sapato”.
Elsa Schiaparelli nasceu em Roma, em 1890. Neta de Giovanni
Schiaparelli, astrônomo que descobriu os canais de Marte, sendo de uma família de
boa situação financeira estudou na Suíça e em Londres. Após o casamento com o
filósofo Willy de Kerlor, mudou-se com o marido para Nova York. Em 1922, após seu
divórcio transfere-se para a Paris. Começou na moda meio por acaso: um de seus
primeiros modelos, um suéter tricotado em preto e branco, foi visto por um
comprador de uma loja e as encomendas se seguiram. Nesta época, ela desenhava
e começava a vender seus primeiros tricôs. Encorajada pelo estilista e amigo Paul
Poiret, Schiap, como era conhecida, abriu sua primeira boutique em 1927, e, em

1929, apresentou sua primeira coleção, que foi um verdadeiro sucesso (GARCIA,
2003; RODRIGUES, 1998).
De acordo com LEHNERT (2000), Para Elsa Schiaparelli, a moda era
uma arte, e como tal, inseparavelmente ligada ao desenvolvimento das artes
plásticas contemporâneas, sobretudo a pintura. Suas roupas eram feitas para
impressionar, para destacar a mulher que as usava, eram verdadeiras obras de luxo
e excentricidade apostando na cor e no adorno, na fantasia e nos elementos lúdicos.
Este fato fazia que seu trabalho fosse muito diferente de outra grande estilista da
época, Coco Chanel. Chanel trabalhava para mulheres modernas, que viviam com
os pés bem apoiados no chão. Criava um vestuário simples e funcional, bonito e
moderno, que devia testemunhar o progresso da auto-suficiência feminina.
Ainda segundo Garcia (2003), o seu estilo moderno e excêntrico a fez
criar um tom de rosa eletrizante, o famoso rosa-choque ou shocking, em 1938
lançou um perfume com o mesmo nome – Shocking, cujo frasco foi desenhado por
pela pintora surrealista Leonor Fini, que apresentava um busto feminino, o da atriz
Mae West. O seu estilo marcante talvez pudesse ser representado pelo seu rosachoque, descrito por Yves Saint-Laurent como: “Uma provocação”.
Todas as coleções de Elsa Schiaparelli eram plenas de fantasia. Uma
de suas coleções mais famosas foi a coleção Circo, nesta coleção ela apresentou
bordados que representavam cavalos de circo, elefantes e trapezistas além de
botões em forma de acrobatas. Houve a coleção Astrologia, uma dedicada à música
e outra dedicada à Commedia dell´Arte (LEHNERT, 2000; RODRIGUES, 1998).
De acordo com BARRA (2003), Elsa Schiaparelli definiu a moda de
Paris nos anos 30 e praticamente inventou o guarda roupa feminino moderno. Suas
roupas eram consideradas objetos de arte. Em um artigo de 1032 da revista New
Yorker, a escritora Janet Flanner disse que “um vestido de Schiaparelli é como uma
tela moderna” e além do seu trabalho como estilista também atuou como figurinista
para os filmes Every Day is a Holiday, com Mãe West, e Moulin Rouge, com Zsa Zsa
Gabor.
A proposta de moda de Schiaparelli pode ser identificada como
referência por alguns criadores contemporâneos. Na coleção primavera verão 2002,
Ronaldo Fraga cria estampas que são seios, vasos sangüineos e utiliza cor
semelhante à da carne crua, Schiaparelli, em 1937, criou um vestido e um lenço de
cabeça cuja estampa mostra o tecido sendo rasgado e aparecendo no fundo a carne

viva, representada pela cor vermelha, ou seja, a roupa e o corpo deixam de ser
entidades distintas e contraditas; o nu e o vestido; e se transformam em coisas
complementares e que coexistem sem que um necessite ocultar a presença do
outro.

Figura 1 – Vestido e lenço de Elsa Schiaparelli

Figura 2 – Vestido de Ronaldo Fraga

3 CONCLUSÃO

Assim, de acordo com a bibliografia consultada, durante o surrealismo houve
o grande casamento entre a moda e a arte, realizada pela estilista Elsa Schiaparelli.
E pelo que tudo indica, este casamento será longo, pois ainda hoje vários estilistas
aproveitam de idéias e correntes artísticas para desenharem suas coleções, como
foi feito por Ronaldo Fraga.Desta forma, a moda além de cumprir o seu papel de
proteção ao corpo e de uma forma de comunicação também pode ser entendida
como uma manifestação artística , visto que atualmente ela já possui um corpo de
profissionais capaz de julgá-la e avaliá-la. Porém mesmo assim ainda continua e
continuará provavelmente por um bom tempo a dúvida: Será a moda uma
manifestação artística?
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ZUZU ANGEL, UM MITO 1

fig. 1

O intuito deste trabalho é apresentar a fundamentação teórica que nos indica os
motivos e os mecanismos de formulação e legitimação de um discurso mítico sobre
Zuzu Angel. Este relato mitológico torna Zuzu Angel símbolo da mulher corajosa,
autêntica, inovadora e avançada para sua época associando-se a sua trajetória de
vida marcada por diversas singularidades. Zuzu Angel já recebeu diversas
homenagens, inspirou estilistas, letras de música e seu nome já batizou um túnel,
escolas e ruas. A ocorrência de todas essas manifestações celebra a designer de
moda e comprovam que existe a memória do seu nome.
No entanto, para a grande maioria esse nome apenas remete a este mito que
em linhas gerais envolve a batalha de uma mulher sai de Curvelo, cidade no interior
de Minas Gerais, para se casar. Tempos depois é abandonada pelo marido e se vê
obrigada a sustentar os três filhos sozinha. Então, através de seu trabalho e
criatividade, ela consegue superar diversos obstáculos e, empregando matériasprimas alternativas, lançar uma moda genuinamente brasileira com a qual alcança
inclusive reconhecimento internacional. Como segundo ato deste drama, quando
finalmente tudo começava a dar certo na sua carreira, o seu filho mais velho é
assassinado durante o período do governo militar. Este incidente a torna porta-voz
de denúncias contra as barbaridades cometidas pela ditadura até ser também vítima
de assassinato.
______________________________
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Mas como é possível contar uma vida em tão poucas linhas? De fato não é
possível e por isso, existem tentativas de construir investigações mais aprofundadas
sobre sua biografia como, por exemplo: o livro Eu, Zuzu Angel, procuro meu filho 2 ; o
episódio de televisão o Caso Zuzu Angel 3 e, o longa-metragem Angel 4 , que está
sendo filmado atualmente e que será lançado no próximo ano, quando se
completam os 30 anos do seu falecimento. Essas diversas narrativas focam
principalmente a trajetória política dessa mãe sofredora e assim, constroem a
glorificação de um mito que se aproxima muito mais de uma genialidade romântica
do que de uma personalidade contraditória e por isso mais complexa e interessante
do que uma personagem de uma fábula moderna.
Precisamos, então, entender como tradicionalmente se constrói uma biografia
para que possamos questionar uma possível tendência à valorização de certos
aspectos da vida de Zuzu Angel em detrimento de outros tal como um olhar mais
atento e minucioso a sua produção como designer de moda.
O interesse por biografias ou autobiografias é recorrente desde a Antiguidade.
A razão para esse interesse pode se dar pela exemplaridade da trajetória ou por
uma tentativa de constatar a não adequação da vida do biografado a modelos de
comportamento, mas é preciso levar em conta algumas dificuldades que se
apresentam na construção deste tipo de narrativa. E, a dificuldade principal é que a
verdade dos fatos não pode ser transformada em discurso de modo simples ou
direto. Assim, quando as biografias tradicionais nos apresentam um encadeamento
de acontecimentos ordenados cronologicamente e conectados de forma lógica, elas
acabam por mitificar os fatos. A vida é repleta de acasos e os indivíduos nem
sempre são coerentes ou estáveis em suas atitudes. Os acontecimentos se
justapõem de forma aleatória enquanto suas explicações tendem quase sempre à
linearidade.
Pierre Bourdieu 5 demonstra a impossibilidade de se compreender a trajetória
de um indivíduo sem reconstruir o contexto onde ele age e sem levar em conta que
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FGV, 2002.

dentro desse contexto existem vários campos 6 de atuação nos quais esse agente
atua em relação a outros. Para Bourdieu a única constância na vida de um indivíduo
é o seu nome próprio. É ele que permite a identificação do agente em todos os
campos em que ele atua ao longo do tempo. O que nos leva a dizer que esse nome,
que é uma convenção, funciona como conector dos diversos fragmentos de
narrativas produzidas sobre o biografado.
É importante estabelecer a relação entre sociedade e indivíduo, conceitos que
só existem em conjunto e que Bourdieu define e relaciona através das noções de
habitus de grupo, que pode ser entendido como “estilo próprio de uma época” e,
habitus individual, que pode, por sua vez, ser entendido como a “singularidade das
trajetórias sociais” 7 . Ambos são condicionados socialmente e seguem padrões de
conduta preexistentes que se estabelecem ao longo do tempo e de acordo com a
ideologia do campo onde ocorrem. Por isso demonstra-se que tanto os grupos como
os indivíduos isoladamente não atuam de modo absolutamente livre, e toda ação é
ao menos parcialmente determinada por padrões previamente estabelecidos.
Otto Kurz e Ernest Kris 8 , concordam com Bourdieu quanto à existência de
padrões de comportamento e demonstram que existem idéias comuns na base das
biografias e autobiografias de artistas que podem ser seguidas até o início da
historiografia. Essa base consiste de mitos e anedotas que buscam justificar,
comprovar e enaltecer a existência de talentos considerados incomuns. Certamente
vida e obra estão intimamente relacionadas, e as fórmulas biográficas comprovam
essa afirmação. De um lado, a tradição literária seleciona, ordena e conecta os
acontecimentos típicos do biografado e ao mesmo tempo, este segue um padrão
comportamental seja inconscientemente ou mesmo por obediência a uma espécie
de “código de ética” do campo onde transita.
A maioria das biografias e autobiografias segue padrões estabelecidos pela
tradição literária como forma de responder a uma necessidade de conferir um
sentido lógico à vida. Essas construções atendem ao desejo de produzir um sentido
premeditado ou tornar lógico o desfecho de fatos aleatórios. Esses relatos não
______________________________
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narram a realidade dos acontecimentos, são uma “criação artificial de sentido” 9 que,
por serem autorizados por mecanismos de legitimação, são aceitos como uma
verdade inquestionável. Por isso é preciso ter clara a noção de que a narrativa, a
história ou a biografia (incluindo-se a autobiografia) podem ser construídas para
atender, responder ou confirmar os interesses do grupo que tem o poder de
legitimação. Portanto, a questão da lembrança do nome de um artista ou designer
independe de características especiais da obra, mesmo que estas possam ser
objetivamente verificáveis. A glorificação do nome de um “criador” depende do
significado ou valor simbólico que é atribuído à sua obra e de narrativas legitimadas
construídas a seu respeito.
Mesmo concordando com Bourdieu quanto à importância de se estabelecer o
contexto e as relações sociais do biografado, e quanto à existência de padrões de
comportamento de grupo próprios a uma época, Giovanni Levi 10 considera que o
método de Bourdieu possui certas características funcionalistas, pois menospreza a
importância de desvios e afastamentos e caminha para uma redução a
“comportamentos-tipos”. Para Levi, o interesse nas biografias está em detectar o
grau de liberdade de ação dos indivíduos em relação às normas de conduta
preexistentes.
Considerar que existe uma margem de liberdade de comportamento não
significa afirmar que certas atitudes não sejam normais, ou que sejam características
de um indivíduo especial, como faria o antigo modelo individualista da historiografia
tradicional, que ainda hoje exerce influência. Para Alberto Cipiniuk 11 a crença na
superioridade de homens singulares é “mitológica e metafísica” e “precisa ser
combatida, até porque, na sua recorrência, legitimam-se tendências não objetivas
para análise e juízo das coisas que nos cercam”. Embora as faculdades intelectuais
e criativas sejam comuns a todos os homens e mulheres, cada indivíduo possui uma
diferente sensibilidade cognitiva, o que faz com que diante do acaso possam atuar
de forma variável. Mas, quando tal ação tida como imprevisível ou digna de um
gênio é estudada inserida em seu contexto percebe-se que ela não é isenta de
motivação.
______________________________
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Por sua vez, o “deslocamento do sujeito” 12 pós-moderno que expõe o caráter
aleatório do fatos biográficos e aponta um sujeito fragmentado em uma pluralidade
de identidades por vezes contraditórias, estimula a narrativa mítica como maneira de
se escapar dessa falta de sentido. E, para construir uma identidade coerente e
unificada do nascimento à morte 13

acreditamos que de certa forma se

compatibilizam as visões antagônicas de sujeito que foram desenvolvidas ao longo
do tempo.
Toda

biografia

ou

autobiografia

é

uma

narrativa

mítica

porque

o

acontecimento nunca está no discurso. Porém, diferentemente da mitologia clássica
que não possui um álibi factual ou natural, o mito atual parte da história para
reestruturar o real em discurso lógico. Roland Barthes 14 desenvolve o sistema mítico
estruturalista, acreditando na possibilidade e no dever de se desvendar o mito em
busca da verdade, o que seria papel do mitólogo. No entanto, se estamos partindo
do pressuposto que o real é inatingível pela narrativa então podemos repensar o
mito moderno de Barthes para desenvolver uma teoria do mito pós-moderno.
Para Barthes, diferente do signo, no sistema semiológico, que é arbitrário; o
mito tem uma origem na história, mas como em sua formulação ele é
descontextualizado, passa a impressão de ter sido gerado espontaneamente. “O
mito não nega as coisas; sua função é pelo contrário, falar delas; simplesmente,
purificá-las, inocenta-as, fundamenta-as em natureza, em eternidade, dá-lhes uma
clareza, não de explicação, mas de constatação [...] Passando da história à
natureza, o mito faz uma economia: confere-lhes a simplicidade das essências,
suprime toda e qualquer dialética [...] organiza um mundo sem contradições, porque
sem profundeza, um mundo plano que se ostenta em sua evidência, cria uma
clareza feliz: as coisas parecem significar sozinhas, por elas próprias.” 15
Ainda segundo Barthes, o mito é uma fala que pode ter vários suportes
(linguagem verbal e visual). Por isso tomamos como exemplo significativo para a
formação e legitimação da narrativa mitológica sobre Zuzu Angel a indumentária
(fig.1) que ela passa a usar após o assassinato de seu filho Stuart e a partir do
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lançamento da sua coleção de moda política 16 . Sempre que estivesse presente em
eventos onde poderia chamar a atenção de autoridades para denunciar a morte do
filho Zuzu Angel usava um longo vestido preto, um véu da mesma cor (usado
eventualmente para cobrir o rosto), uma faixa amarrada à cintura com diversos
crucifixos e um colar também com diversos crucifixos. Esse repertório visual
simbólico do luto e do sofrimento é suporte para um mito que leva Zuzu Angel a
incorporar a personagem da mater dolorosa 17 e que demonstra como o próprio
indivíduo é um ser simbólico, que propõe, age, interage de acordo com o seu estar
no mundo.
Os discursos produzidos sobre Zuzu Angel, influenciados pelo modelo
individualista, fazem com que sua personalidade seja mais importante e conhecida
do que sua obra, pois a sociedade deseja eternizar o indivíduo que considera
incomum, assim confere a ele uma importância maior do que a seu objeto, pois este
é tão perecível quanto os mortais. 18 Uma crítica puramente baseada na teoria do
mito moderno de Barthes poderia nos levar a crer que a abrangência e a importância
conquistada pelos discursos produzidos sobre Zuzu Angel transformaram esta
personagem em algo maior do que ela realmente foi em sua época. Porém, se
entendemos que “o que ela realmente foi” é inatingível e que qualquer opinião
contrária é também uma construção mítica, podemos concluir que de um modo ou
de outro Zuzu Angel é hoje personagem de um discurso legitimado e que deve ser
levado em conta no momento da análise objetiva das peças paradigmáticas de sua
produção 19 .
O mito é construído para gerar uma imagem de um mundo que corresponde à
ideologia daqueles que o formulam. Uma vez afastado de seu contexto, por mais
que se consultem as fontes primárias a verdade do mito nunca mais poderá ser
reconstruída, o discurso sempre será deformado. Por tanto, não se trata de querer
desfazer o mito para fazer história, pois pensar que a história reconta a realidade é
______________________________
16
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também um pensamento místico. A história escolhe os fatos que quer registrar de
acordo com a ideologia e também o mito corresponde a essa ideologia, embora se
forme de outra maneira. Ambos se complementam e são instrumentos de
manutenção social. O resgate do contexto serve para justificar ou explicar a
narrativa e os motivos de sua formulação e não para buscar a verdade. Por isso é
preciso que a produção de Zuzu Angel seja analisada de uma forma que se
pretenda a mais isenta possível, a partir de critérios objetivos, e cientes do caráter
de produção coletiva e dos mecanismos de legitimação envolvidos na atribuição de
valor simbólico.
Ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, ao apresentar o tema nos
deparamos com reações diversas. Algumas pessoas diziam que Zuzu Angel era um
mito e que merecia ser pesquisada e outras temiam que se descobrisse que ela era
uma farsa. No entanto, a intenção dessa pesquisa não é nem desvendar o mito, nem
comprovar a existência do gênio. Imagino que aquelas que afirmaram que Zuzu era
uma farsa a conheceram através do mito e por tanto sentem falta de bases
concretas que o justifiquem. Para aquelas que consideram Zuzu um gênio, o mito
cumpriu sua tarefa de naturalizar e legitimar sua própria narrativa. Uma análise atual
não pode ter a pretensão de produzir Zuzu Angel como heroína ou vilã, porém, deve
levar em consideração os discursos que assim a constroem. Por tanto a reflexão
sobre a biografia é importante, pois a análise crítica das peças deve recair no prisma
simbólico muito mais que no prima técnico e para isso o levantamento do contexto
sócio-cultural é condição fundamental assim como os discursos produzidos neste
mesmo contexto.

O SENTIDO DA MODA PARA A MEMÓRIA SOCIAL *

O que é memória social? Não é uma pergunta fácil de ser respondida, no entanto
vale algumas tentativas para, pelo menos, torná-la mais acessível. Existem diversas
maneiras de se conceber ou abordá-la, envolvendo posições teóricas, éticas e
políticas, estamos diante de um território móvel, cujas fronteiras alojam uma
multiplicidade de definições.
Será pela moda que procurarei responder esta pergunta. A moda é um dos mais
sensíveis indicadores do peculiar “espírito do tempo” que constitui a base de toda a
valoração estética e crítica de um determinado período histórico. É, contudo, um
fenômeno transitório (um fenômeno produzido para ser transitório). Uma moda tenta
sempre fugir do passado, mas acaba, desta forma, por criar o seu próprio passado.
Portanto, a moda não é uma relação pacífica ou um compromisso em acatar o que
existia, trata-se de uma produção permanente de tensão relacional e simbólica. A
moda não é necessariamente contra o antigo ela demonstra que existe espaço para
um novo que se expressa no comportamento e na estética.
Em primeiro lugar é preciso esclarecer algumas questões. É habitual se conceber a
memória social como a esfera através da qual uma sociedade representa para si
mesma o seu presente articulado ao seu passado, configurando, em conseqüência,
o modo pelo qual os indivíduos sociais representam a si próprios, as suas produções
e as relações que estabelecem com os demais. Sob este ponto de vista, o campo da
memória seria o campo das representações sociais. Ora, fazer avançar o
pensamento sobre a memória social implica questionar a evidência desta relação e
das idéias que aí se encontram inter-relacionadas.
Se pensarmos que a esfera social é viva, pulsante e em constante mudança,
as representações são apenas o referente estático disso que se encontra em
constante movimento. É como se um processo só fosse apreendido em suas
cristalizações mais visíveis e genéricas, nos grandes quadros que a partir dele se
instituem. Ao invés das forças em constante tensão, em constante disputa, agindo
num plano de pequenas variações e alterações, confunde-se aquilo que elas
*
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produzem – as representações sociais - com o próprio processo do qual essas
representações resultam. Assim como não se pode reduzir a passagem do tempo
real, em suas ínfimas variações, à marcação dos ponteiros de um relógio, tampouco
se pode reduzir a permanente agitação das forças sociais ao contorno homogêneo
de uma representação. As representações não surgem subitamente no campo
social, mas são resultados de jogos de forças bastante complexos, envolvendo
combinações e enfrentamentos que em todo o tempo se alteram. Se reduzirmos a
memória a um campo de representações, estaremos desprezando as condições
processuais de sua produção. Estaremos tomando como dado justamente aquilo
que deveria ser explicado: como foi que, numa certa sociedade e numa certa época,
algumas forças se conjugaram para formar uma representação? A serviço de que
interesses ou de quais vontades teriam ela se constituído? Que relações de poder
fizeram com que algumas representações, e não outras, pudessem adquirir uma
consistência crescente até se tornarem dominantes no campo social? Em suma:
como e por quê essas representações foram inventadas?
Ao fazermos tais perguntas, estamos pensando a memória social como um
processo. É neste momento que o corte temporal ao qual eu elegi como ponto de
partida para este estudo sobre a moda, no tempo das reformulações urbanas no
espaço central do Rio de Janeiro de Pereira Passos se faz justificável.
O Rio de Janeiro era mais que um espaço geográfico, social e político-administrativo
onde se situava o centro do poder, era também um espaço do imaginário e das
diferentes representações sociais (campos de forças) sobre o urbano e o modelo
social importado dos centros do capitalismo; era um ideal presente em diferentes
discursos, uma cidade imaginada por poetas, escritores, compositores, artistas
plásticos, políticos, intelectuais. Tratava de uma cidade ideal na produção de uma
alternativa de mudança, como podemos verificar na imagem.

Avenida Central, RJ – 1907

Processo do qual as representações eram apenas uma parte - aquela que se
cristalizou e se legitimou numa organização social. A memória, contudo, é bem mais
do que um conjunto de representações; ela se exerce também numa esfera
irrepresentável: modos de sentir, modos de querer, pequenos gestos, práticas de si,
ações políticas inovadoras. Se tivéssemos que, numa palavra, resumir aquilo que na
memória não se reduz à representação social, diríamos: afeto, ou melhor, forças que
nos afetam, e também forças pelas quais afetamos.
A moda, como sistema simbólico e relacional, como produção organizada e
legitimada por seus pares, segundo critérios próprios ao campo, não é arbitrária.
Tem uma razão de ser: A moda se permite tomar elementos de memória como
referência para resignificá-los. A moda acompanha modernizações técnicas, sociais
e culturais – que exigem adornos adaptados aos novos tempos. A mudança
incessante de estilos permite que o presente se torne passado e que a moda aja

como memória. E o passado somente entra na idéia de tempo, somente participa do
tempo, pelo poder que possuímos de fazê-lo presente na memória. Esta relação
entre o passado e a memória, só podem ser consideradas quando se conhecem os
aspectos que produzem as condições para a produção da memória, o que faz a
seleção individual ou coletiva apontar como elemento “memoriável”.
Entretanto, não existem memórias sem contexto afetivo. Se, como artifício
explicativo desdobrarmos o processo de produção da memória em algumas etapas,
deveremos considerar o afeto como a primeira. De todas as experiências que
vivemos no aqui e no agora, vamos selecionar, como impressões ou lembranças,
aquelas que nos afetam num campo de relações. Todavia, o que nos afeta é aquilo
que rompe com a mesmidade em que vivemos. Desse modo, se a memória é um
processo, o que o deflagra são relações e afetos – em outros termos, são jogos de
forças. A representação poderia – ainda que não necessariamente - integrar este
processo, mas nesse caso viria depois, como uma tentativa de dar sentido e direção
ao que nos surpreendeu.
A memória social é compreendida como disputa social, como estratégia de
afirmação de uma diferença e sentido simbólico. A moda como uma mediação entre
grupos sociais e indivíduos que reinventam sentidos e nexos organizatórios, afirmam
modos específicos de compreensão e de estar na sociedade. Portanto, a moda
empenha-se em demonstrar que existe um mundo próprio capaz de estruturar e
articular grupos identidários. Ela estrutura e orienta padrões relacionais entre
indivíduos e grupos sociais.
A vestimenta é ferramenta fundamental na organização social em diferentes culturas
e civilizações; um dos fatores mais utilizados para a integração ou distinção entre as
classes sociais. Pierre Bourdieu é o responsável por reflexões que ajudam a pensar
e construir este objeto. Seu estudo sobre distinção social é fundamental para a
reflexão do tema. A categoria distinção social permite compreender os usos e
discursos sobre a moda e sobre a vestimenta. Distinção não é um fenômeno
“natural” próprio à uma determinada classe ou permitida apenas a um grupo social,
não é uma condição adquirida, mas um processo de práticas, atitudes, modos de ser
e comportamentos construídos em um determinado cenário social e histórico.
A vestimenta e a moda são partes diferentes de um único objeto. A vestimenta se
inscreve nas preocupações da sobrevivência enquanto a moda é uma construção da

modernidade. A vestimenta e a moda existem num determinado contexto histórico e
cultural. Vestimenta e moda são fenômenos históricos e de memória social.
A indumentária ocupa um lugar estratégico no imaginário social. Trata-se, no Brasil,
nesta conjuntura, de um tema essencialmente urbano. Os estudos demonstram que
ela atravessa diferentes grupos e classes sociais. A roupa /moda é uma linguagem
cultural e social importante para a compreensão da época e da condição de gênero.
A moda e os hábitos que ela cultiva são imposições de um sistema de distinção e
prestígio social, ela remete à idéia de relações sociais, de partilhamento, de
comportamentos e de identidade social. As leis da memória estão sujeitas às leis
mais abrangentes do hábito. Este é o acordo efetuado entre o indivíduo e suas
próprias excentricidades orgânicas. Segundo Samuel Beckett “A vida é uma
sucessão de hábitos, posto que o indivíduo é uma sucessão de indivíduos”
(BECKETT, 2003, p.17).

A indumentária apresenta, identifica e torna possível

construir uma representação de ideais e comportamentos considerados aceitáveis
ou valorizados pelos grupos sociais.
Moda é – neste caso, uma intervenção que organiza e hierarquiza o mundo e as
relações sociais, ela é uma linguagem de um grupo e de uma época, ela materializa
e oferece sentido aos sujeitos históricos, ela materializa um estilo de ser e de estar
numa sociedade. Deve ser enfatizado que a moda não consegue ser privativa de um
grupo, ao tornar-se pública, ao ganhar as ruas, ela pode ser partilhada por outros ou
sofrer uma releitura. A moda converte /opera / valoriza uma “distância” entre os
sujeitos, ao realizar tais processos ela significa e resignifica os sentidos (relacionais).
Tratando-se de uma vigorosa indústria cultural de dimensões planetárias, a moda
não cede espaço ao acaso, ela controla e regula os tempos, as necessidades e as
demandas individuais e coletivas, embora a surpresa e a criatividade reafirmem o
seu papel da arte e inovação.
Nosso olhar, no início do século XXI, coloca para os atores comportamentos,
estética e situações da época (em estudo) elementos que são próprios e
significativos para o nosso tempo. Olhamos para os anos dez com os olhos
imaginários, representações, desejos, projetos, expectativas, preocupações e
fantasias dos nossos dias. Qualquer um possui uma imagem dos anos vinte e dos
anos sessenta, imagens e representações viabilizadas pelas artes e pelos meios de
comunicação. Recuperar/reescrever/analisar a memória da moda, a moda nas

representações sociais e no imaginário social é resignificar um tempo e os atores
sociais que construíram uma conjuntura.
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A PERCEPÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DO
CORPO DISCENTE DE UM CURSO DE MODA1
Introdução

"O sucesso de uma estratégia de marketing, depende da identificação das necessidades
dos consumidores, e do melhor atendimento dessas demandas, do que a
concorrência"(KOTLER, 2000, p. 513).

O desenvolvimento de um plano estratégico é o caminho para a conquista
de uma real vantagem competitiva no mercado. Algumas pessoas questionam se
a orientação que busca atender apenas demandas mercadológicas é adequada
a uma época de deterioração ambiental, escassez de recursos, explosão
demográfica, fome, miséria, e serviços sociais negligenciados. O marketing
social da empresa é a resposta a este questionamento, pois suas decisões
atendem às exigências organizacionais, os desejos e interesses do cliente e os
interesses a longo prazo da sociedade. A empresa está ciente de que se
negligenciar esses interesses a longo prazo estará prestando um desserviço
para os clientes e a sociedade.
Quando o consumidor adota uma marca, um produto ou um fornecedor,
ele escolhe, além da qualidade e preço, outros fatores implícitos às suas
necessidades e conhecimentos muitos já consideram se está diante de uma
empresa que se importa com o seu consumidor, e um grupo mais consciente
procura saber sobre a postura social da empresa que se traduz primeiro, com a
valorização de sua comunidade e com a preservação da qualidade e do meio
ambiente onde atua e exerce influência; um mundo melhor depende também da
ética nos negócios, na sustentabilidade ambiental e social do planeta, assim
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temos um progresso econômico, justiça social e proteção ambiental em nível
global.
Responsabilidade social é uma tendência no círculo empresarial. Muitas
empresas usam este termo para buscar nova identidade de marca e cativar o
consumidor. Isso ajuda a abrir uma frente geradora de opinião favorável, pois o
cliente saberá que a empresa cuida do desenvolvimento social. Muitas ações
são legítimas, mas algumas vezes não passam de "cosméticos" que deixam um
rastro de dúvida quanto à conduta social.
O consumo está sendo uma das mais importantes atividades sociais da
atualidade, devemos defender e divulgar a idéia do consumo consciente, como
um processo de escolha que equilibra o consumo e a sustentabilidade do
planeta. O consumidor consciente leva em conta o impacto de suas ações sobre
a economia, a sociedade e o meio ambiente; e sabe do enorme poder
transformador que tem nas mãos.
O conceito de consumo responsável tem como condição necessária, a
oferta racional associada a adoção de ideologias não conflitantes, nas relações
entre o governo, a empresa e consumidor (AKATU, 2004).
Assim sendo, realizamos uma pesquisa quantitativa com amostra
intencional composta por um grupo de alunos do curso de moda, futuros
profissionais do mercado, estudado para mensurar sua percepção do conceito
de responsabilidade social das empresas. Apresentamos os resultados de uma
pesquisa que busca aferir a percepção do conceito de responsabilidade social
pelos futuros profissionais do mercado de moda. Esta pesquisa utiliza o mesmo
instrumento de coleta de dados das pesquisas sobre a percepção de
responsabilidade social do consumidor brasileiro realizadas nos anos 2000,
2001, 2002 pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social cujos resultados
serviram de parâmetros para este trabalho.

Responsabilidade Social
Responsabilidade Social é uma forma de conduzir os negócios da
empresa de tal maneira que a toma parceira e co-responsável pelo
desenvolvimento social. A empresa socialmente responsável é aquela que

possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes: acionistas,
funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade,
governo e também consegue incorporá-Ios ao planejamento de suas atividades,
buscando atender às demandas de todos e não apenas dos acionistas ou
proprietários.(ETHOS, 2004).
Este tipo de responsabilidade assume diversas formas, entre as quais se
incluem proteção ambiental, projetos filantrópicos e educacionais, planejamento
da comunidade, equidade nas oportunidades de emprego, serviços sociais em
geral e em conformidade com o interesse público. A responsabilidade social temse intensificado nas últimas décadas, notadamente a partir dos anos 60, em
resposta às mudanças que vêm ocorrendo noS valores de nossa sociedade.
Mas fica forte mesmo a partir da década de 90 (LEPERA, 2003).
Na década de 70, o conceito de responsabilidade social, que era medido
apenas dentre das especificações legais, começou a ser reorientado dentro das
organizações e resultou em maior percepção e consciência do ambiente dos
negócios em que a organização opera. Este novo enfoque, também denominado
"Conscientização Social", tem-se consolidado cada vez mais no interior das
organizações, destacando-se como percepção, compromisso e ação da
responsabilidade social.
A responsabilidade social é um processo que nunca se esgota. Não dá
para dizer que uma empresa chegou ao limite de sua responsabilidade social,
pois sempre há algo a se fazer. Assim, a empresa deve fazer uma autoavaliação que possa indicar onde é necessário melhorar suas políticas e práticas
e, a partir daí, estabelecer um cronograma de ações que devem ser realizadas.
É um processo educativo que evolui com o tempo (ETHOS, 2004).
Um programa de responsabilidade social só traz resultados positivos para
a sociedade, e para a empresa, se for realizada de forma autêntica. A empresa
precisa ter a cultura da responsabilidade social incorporada ao seu pensamento.
A ética é a base da responsabilidade social e se expressa através dos princípios
e valores adotados pela organização. Não há responsabilidade social sem ética
nos negócios.
A empresa pode desenvolver projetos de responsabilidade social em

diversas áreas, com diversos públicos e de diferentes maneiras. Com cada um
dos parceiros (acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores,
consumidores, comunidade, governo e meio-ambiente) a empresa pode
desenvolver atividades criativas. Entre as opções mais adotadas estão:
incorporação dos conceitos de responsabilidade social na missão da empresa,
divulgação deste conceito entre os funcionários e prestadores de serviço,
estabelecimento de princípios ambientalistas como uso de materiais recic1ados
e a promoção da diversidade no local de trabalho (ETHOS, 2004).
Várias estratégias têm sido recomendadas, para a formação de uma
imagem mais positiva das empresas junto ao público externo e interno,
destacando-se a responsabilidade social das empresas.
Por exemplo, podemos citar a Amazon Life que tem como objetivo atingir
o consumidor urbano conectado com as causas sociais e ambientais, a empresa
tem suas roupas e acessórios criados a partir de matérias-primas da floresta
Amazônica, como o couro vegetal (Treetap), do qual são produzidos sandálias,
bolsas, sapatos e roupas. A coleção é assinada por Adam Mendes, Complexo B,
Patrícia Bowles e Patrícia Vieira.
Além da Amazon Life, que preocupa-se com a matéria-prima tirada da
floresta, há também a Track & Field que contribui financeiramente com projetos
ambientais. O Movimento Cuide é uma campanha que pretende despertar nos
cidadãos o conceito do consumo consciente de suas ações sobre impactos
sociais e ambientais do consumo, foi lançado em janeiro de 2004 durante o São
Paulo Fashion Week e contou com adesão de diversos estilistas, modelos e
nomes destacados do mundo da moda.
Responsabilidade social tem muito a ver com o mercado da moda. Na
confecção, para muitos empresários do setor têxtil, esta é uma área
praticamente livre de cargas poluidoras, mas do ponto de vista ambiental
educacional, talvez seja uma das áreas mais importantes sob diferentes
aspectos ambientais. Assim, podemos citar o barulho tradicional das máquinas
de costura, cuja evolução tecnológica constante tende a reduzir. A quantidade de
retalhos e restos de tecidos é considerável o que leva a uma busca incansável
na sua otimização.

A variedade de materiais empregados é significativa, tanto em relação aos
produtos têxteis propriamente ditos, como em relação às embalagens utilizadas
de diferentes tamanhos e composições: plásticos, papelões, etc. Cabe lembrar
que, assim como na área de confecção, repleta de máquinas, mas também nas
áreas de fiação, tecelagem e malharia, existe um resíduo oriundo das
manutenções dos equipamentos, que não pode ser desprezado (SEBRAE,
2003).
Além das ações ambientais há também as ações na área da saúde e nas
comunidades carentes, como exemplos a Coopa-Roca, Fórum, Ateliê na
Penitenciária, Vivo Rio, Autofalante e Modaxé. Na área da saúde podemos citar
a campanha o Câncer de Mama no Alvo da Moda bem como o engajamento de
empresas do setor fashion como Pela Vidda e Safe Shop.
A construção de um mundo melhor para todos passa, necessariamente,
pelo efetivo engajamento do setor empresarial na busca de soluções que
possam resolver as crescentes demandas da sociedade.

Percepção do conceito de responsabilidade social pelos futuros
profissionais de moda - Pesquisa de Campo – Resultados

Por iniciativa conjunta do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social e da Indicator Pesquisa de Mercado, foi realizada em 2001, 2002, 2003 no
Brasil, a pesquisa Responsabilidade Social das Empresas - Percepção do
Consumidor Brasileiro. Esta mesma pesquisa será aplica aos alunos do Centro
Universitário Moura Lacerda.
A meta principal da pesquisa é detectar como os alunos do curso de
moda do Centro Universitário Moura Lacerda, futuros profissionais, percebem o
conceito de Responsabilidade Social, que expectativas têm em relação a esse
aspecto e como ela repercute em suas atitudes e comportamentos.
A pesquisa busca também aferir até que ponto as decisões de compra
dos consumidores são influenciadas por sua percepção da prática de
responsabilidade social por parte das empresas.

Perfil da Amostra
O perfil da amostra aponta dos entrevistados como sendo pessoas da
Classe Social B e 32 % da Classe A. Como era de se esperar, 93% são do sexo
feminino enquanto 7% do sexo masculino; observamos também que mais de
70% da amostra tem idade entre 18 e 22 anos. Nesta amostra 48% dos alunos,
por estarem após o quarto período já tomaram conhecimento dos conceitos de
Responsabilidade Social enquanto sobre o restante, 52%, não podemos fazer
esta afirmação com segurança.

Resultados e Análises: Resultados e relações pertinentes.
Quando perguntados se o Brasil está no caminho certo, 70% da amostra
discordam desta afirmação; da mesma 73% também discordam que o mundo
está no caminho certo. Quando questionados se com a globalização a situação
do nosso país iria melhorar, 25% acreditam que o Brasil vai continuar do mesmo
jeito embora 54% acreditam na possibilidade de uma melhor. Ou seja embora a
maioria afirme que o país não esteja no caminho certo, acreditam a que a
situação vai melhorar.
No que se refere a informações sobre Ações das Empresas, a maior
preocupação dos entrevistados (80%) está dirigida para o apoio aos projetos
comunitários e 76% com a utilização de mão de obra infantil.
Entre os entrevistados 60% acham que as empresas, para serem
consideradas Socialmente Responsáveis, devem ultrapassar as exigências das
leis (fazer mais do que a Lei as obriga fazer) em suas atividades rotineiras. As
grandes empresas poderiam ajudar a diminuir a distância entre ricos e pobres,
proporcionando maior justiça social, essa é a opinião de 50% dos entrevistados.
Muitas empresas produzem relatórios anuais sobre o seu desempenho social e
ambiental o que recebeu o apoio de 42% dos respondentes sendo que 81%
concordam que as empresas deveriam divulgar suas ações sócios responsáveis.
Por outro lado, no campo educacional, área muito valorizada pela amostra
entrevistada, 68% discordam que as grandes empresas não se envolvam na
solução de problemas como estes da sociedade. Tal discordância aponta como
é bem-vinda a ajuda das empresas na área educacional. O envolvimento das

empresas em áreas sociais é bem aceito pela população sendo que 48%
afirmam ter discutido sobre o assunto com sua família.
Sobre o aproveitamento da mão-de-obra infantil na produção, 43%
responderam que "comprariam o produto” mesmo que este se utilizasse de mãode-obra infantil; entretanto 44% podem comprar ou não. Quanto à empresa estar
envolvida com corrupção ou pagamento de propinas, a rejeição da compra do
produto é de 55% das pessoas.
As atitudes que mais estimulam os consumidores a comprar os produtos
de uma
determinada empresa ou a recomenda-lá a amigos, estão relacionados ao
grau da colaboração das empresas com escolas, postos de saúdes e
entidades sociais da comunidade com um total de 75% das opiniões;
aparecendo também como um fator importante a contratação de deficientes
físicos com uma porcentagem de 19%. Quanto às atitudes que menos
despertam o público, podemos citar o combate à poluição com 17% das
opiniões, e 14,3% não sabem ou não responderam.
A maior parte do público, ou seja, 93% já deixaram de comprar os
produtos de uma empresa que apresentam problemas de fabricação, ou que
foram acusados de fazer mal à saúde; avaliamos assim um grau muito grande
de rejeição, quando o consumidor é atingido diretamente.
Por outro lado, o artifício de reclamar junto à empresa, ou algum órgão
de fiscalização ou defesa dos direitos do consumidor, foi de 51 % porcentagem
menor do que a porcentagem de rejeição dos produtos com defeitos.
Algumas atitudes de determinadas empresas podem acarretar o total
abandono do seu público-alvo, sem dúvida a responsabilidade social é um
bom aliado da empresa consciente, por isso jamais vender produtos nocivos à
saúde do consumidor, nem tampouco usar da propaganda enganosa, é uma
exigência de 18% dos entrevistados; assim como a utilização da mão de obra
infantil também é repudiada pelo consumidor numa porcentagem de 15%.
Uma grande preocupação também está na poluição do meio ambiente e na
colaboração das empresas com políticos corruptos, nesses itens a opção dos
entrevistados foram de 10%.

As empresas que deveriam ser prestigiadas, por serem socialmente
responsáveis e por seus produtos de qualidade, são reconhecidos por 40 % do
público, mas que não querem ou se esquecem de divulgá-la, enquanto as
empresas que deixaram de cumprir com suas responsabilidades, apenas 39%
manifestaram vontade de puni-Ias.

Considerações Finais
Até a década de 80, cidadania era entendida como ativismo político e
hoje aproxima se de conceitos como solidariedade e voluntariado, estimulando
toda a sociedade civil nas práticas voltadas à transformação social. Cidadania
passou a significar responsabilidade social.
A responsabilidade social pode ser entendida como um conjunto de
valores de ética e transparência que envolve a atuação das empresas em suas
relações com seus funcionários, consumidores e fornecedores, com o meio
ambiente, com o poder público e com a comunidade em geral. Esta atitude
envolve valores adotados no desenvolvimento das próprias atividades
empresariais e também ações sociais externas voltadas à comunidade em
geral.
De acordo com pesquisas realizadas podemos detectar como os
consumidores percebem a responsabilidade social das empresas, e como
essa temática está sendo compreendida e aceita pelo público em geral. Assim
sendo, o consumidor demonstra maior preocupação com o produto do que as
formas que a empresa usa para fabricá-lo, ou seja, mesmo que esteja
envolvendo mão-de-obra infantil, agressão ao meio ambiente, etc.
Os entrevistados pertencem ao curso de Moda, em sua maioria
mulheres, demonstram imaturidade do ponto de vista de consumidor e não
dominam totalmente o assunto. De acordo com suas opiniões, o governo é
responsável pelas questões de responsabilidade social, e ao mesmo tempo,
falta a noção do comprometimento das empresas com o meio ambiente,
sugerem a não percepção de que o meio ambiente é prejudicado com as
ações das empresas.
Há uma preocupação desta amostra com as empresas que utilizam

mão-de-obra infantil, poluem o meio ambiente, usam produtos nocivos, fazem
propaganda enganosa, etc, tudo isso leva o consumidor a prestigiar ou punir
determinadas empresas.
A responsabilidade social deve cada vez menos ser uma opção da
empresa e cada vez mais uma necessidade; uma vez que a maior beneficiada
a própria empresa considerando que é através destas práticas asseguram a
sua sustentabilidade.
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A ROUPA COMO MEIO DE INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES DA MULHER
MODERNA 1

Ao longo dos séculos percebe-se varias mudanças de comportamento no universo
feminino, e algumas dessas variações de comportamento impedem a mulher de ter
um comportamento natural e próprio.
O trabalho busca incentivar a mulher contemporânea a praticar esportes, pois após
décadas passando por tantas mudanças, nota-se a importância desse incentivo
auxiliando-as na interação com a sociedade, e ainda na preservação do corpo e da
mente.
O preconceito com a mulher na prática de esportes, principalmente os de aventura,
peca pela falta de roupas próprias, o que levou a pensar na maneira de auxiliá-la
com roupas específicas de forma prática, feminina e confortável.
De acordo com Montemezzo (2002), o ritmo de vida contemporâneo não deixa de
lado a função estética do vestuário, mas somam à mesma, a necessidade de
conforto e funcionalidade.

MULHER

“Apesar do estereótipo feminino trazer consigo conotações negativas, como
fragilidade, meiguice, vaidade e timidez, contém muitos pressupostos sociais e
culturais associados aos pressupostos educativos que lhe dão amor, compreensão e
uma orientação clara e sensata de valores concernentes às mulheres” (Simões,
2004, p.64).
Dessa forma é significante mostrar que mulheres têm o seu papel importante na
sociedade.
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Como a beleza é um dos fatores que está mais presente no universo feminino,
exaltamos o fato mais marcante no que diz respeito aos danos psicológicos gerados
pela cultura da beleza imposta pela sociedade segundo Lipovetsky (2000), e que já
se consiste no enfraquecimento do “medo do sucesso”, assim como o recuo da
disjunção tradicional entre desejo de beleza e vontade profissional.
Assim sendo, a mulher além dos desejos de autonomia, ainda se preocupa com
aparência, Lipovetsky (2000) enfatiza que é naturalmente impossível separar a
perenidade da preeminência feminina da beleza do peso de um passado milenar, da
força dos papéis de sexo que mergulham suas raízes na longuíssima duração da
história, e que isso só se prolonga com tal força por ser sustentado por valores da
sociedade moderna.
E é nesse contexto que entra a aparência, e não apenas do rosto, o corpo também
entra em questão.
Em nossa sociedade a valorização do corpo está aumentando e permanecer jovem
é essencial, além de tudo vê-se que as mulheres estão buscando posição, e o
objetivo do trabalho não é inferiorizar as mulheres aplicando um molde de beleza,
mas sim estimulá-las a estarem bem com si mesmo, obtendo-se um melhor
rendimento em todas atividades.
A mulher, a qual é direcionada o trabalho, é aquela que está passando pela fase de
mutação, aquela que construirá o futuro; as meninas mulheres pós-adolescentes
que entrando no universo feminino com suas dificuldades e incompreensões vocacional, emancipação familiar, relações com o sexo oposto e integração com sua
personalidade - lutam para passar uma segurança, para gerações futuras.

A MULHER E O ESPORTE

A valorização do esporte para o ser humano é tão essencial que está relacionado
aos seus prazeres e frustrações:
O desporto faz parte de uma vida boa, da vida correta, quer e pode
contribuir para a felicidade do homem, para a realização harmoniosa e
racional das funções da natureza humana, quer das biológico-naturais,
quer das sócio-culturais. No desporto, as vivências da felicidade são
encenadas de uma forma exemplar e única. Nele acontecem movimentos
bem conseguidos numa combinação perfeita de ética e estética, de técnica
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e tática, em que os impulsos e sensações, o orgânico e o espiritual, o
irracional e o racional, o corpo e a pessoa se fundem, oferecendo-nos não
apenas um pressentimento, mas até um índice substancial de concretude
da felicidade (BENTO, 2002, p. 3).

Para englobar essa mulher que está construindo sua identidade, com o esporte,
necessita-se analisar tudo o que está ligado a esse subjetivo universo do esporte
feminino.
As evidentes diferenças biológicas e anatômicas entre homens e mulheres estariam
culturalmente associadas às idéias de fragilidade física feminina e grandeza física do
homem (SIMÕES, 2003). A partir dessa visão, obtinham a imagem da mulher frágil e
sem capacidade.
No entanto, Simões afirma que o modelo mulher frágil é coisa do passado. Que
entre fatores de caráter ideológico, deve-se lembrar principalmente a tendência
feminina de ultrapassar seus próprios limites físicos. Estima-se que as mulheres
podem se beneficiar das oportunidades que são oferecidas pelo esporte, e é isso
que queremos deixar claro e conscientizar a mulher de que pode tornar-se um
modelo de prestígio, de poder pessoal, já que permite às mulheres desenvolver todo
o seu potencial físico, condicionar seu corpo e inserir em uma nova realidade social
à serviço dos interesses ideológicos, políticos e econômicos.
A partir dessa realidade, a roupa serve como meio de incentivo para mulher
moderna, assim, realçando a feminilidade e com vestes que não realçam apenas a
beleza corporal, mas também, auxiliando nas práticas esportivas, partindo do
conforto e da ergonomia, e dando uma maior funcionalidade a essas peças.

ERGONOMIA

De acordo com Pudles (2004) a análise de qualquer atividade esportiva é
concentrada na ergonomia e na antropometria, dois processos científicos que estão
ligados intimamente.
Gomes (2003) afirma que a importância da ergonomia ligada diretamente ao design
de moda e ao design do produto, vai residir, principalmente, nos padrões de
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qualidade técnica de moldes e na adequação dos materiais mais apropriados para a
confecção desses trajes, e também de acessórios.
De acordo com Montemezzo (2002) problemas como as escolhas inadequadas de
matéria-prima e deficiências na fabricação do produto eram constantes na indústria
do vestuário, o que dificultava mais ainda as questões de desempenho e qualidade.
Essa deficiência é uma das questões que não se pode esquecer no aspecto
trabalhado no sportwear, pois observa-se que é essencial para o esporte, pelos
movimentos e limites do corpo, pelo conforto e, além disso, precisa adequar-se ao
corpo e principalmente aos movimentos utilizados na prática do esporte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista todas essas frustrações femininas, propõe-se que as mulheres
tenham inserido em seu cotidiano a prática de algum esporte, para que melhore seu
desempenho profissional, seu relacionamento com a sociedade, além dos benefícios
com a saúde.
Atendendo de maneira especial esse público com todos esses requisitos, procura-se
um esporte de aventura, o qual segundo consulta realizada no livro “Esportes de
aventura ao seu alcance”, pode–se dizer que a expressão “esportes de aventura”
engloba toda a modalidade esportiva praticada na natureza, que envolva
treinamento prévio e equipamentos específicos. Eles são também chamados
popularmente de “radicais” ou “de ação”, porque incluem o risco de desafiar os
obstáculos naturais. Esse tipo de esporte envolve varias emoções, e é tido como
uma espécie de desafio, o que envolve melhor o praticante.
O esporte visado com o trabalho é especialmente o trekking, um esporte que
envolve caminhadas de varias intensidades em diferentes períodos e climas.
Pudles (2004) afirma que relacionar o conforto com a roupa possui um caráter
altamente subjetivo. Para que as roupas esportivas funcionem adequadamente se
faz necessário incluir em sua concepção designs, materiais ativos e versáteis.
Além de fatores estéticos, o projeto de produtos na indústria do vestuário tem sido
considerado aspectos funcionais, de segurança e de conforto. Pois, a integração de
tais fatores irá, com certeza, proporcionar maior conforto físico e psicológico ao
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usuário. Para tanto, integra conforto visual, conforto tátil, conforto térmico,
mobilidade, segurança e facilidade de uso, além de cores e formas.
Portanto, o produto de moda pode auxiliar de maneira prática, com uma
performance obvia, as roupas esportivas devem comunicar visualmente sua
proposta, neste caso o conforto adquirido através de modelagem e de matéria-prima
para o esporte, principalmente para o trekking, e diretamente algo feminino para a
mulher.

5
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A FENIT É UM ESPETÁCULO: A IMPORTÂNCIA DOS SHOWS DA RHODIA NA
PRIMEIRA FASE DA FEIRA NACIONAL DA INDÚSTRIA TÊXTIL (1958-1970). 1

Espelhada nas feiras internacionais de Nova York, Hannover e Leipzig e
idealizada pelo empresário Caio de Alcântara Machado, a FENIT (Feira Nacional da
Indústria Têxtil), primeira feira industrial do Brasil e a segunda da América Latina,
acontece em 1958 e foi um fracasso. A edição seguinte se dá um ano depois e
configura fiasco ainda maior. Em 1960 são perceptíveis alguns sinais de
recuperação (aumenta consideravelmente o número de expositores, patrocinadores
e público), mas a feira, continuava dando prejuízo, em três anos, perdeu o
equivalente a um milhão de dólares. 2
Segundo seu idealizador, números negativos e empresariado desacreditado
formavam um quadro desanimador. Essa situação estende-se por alguns anos e
somente em 1964 são registrados os primeiros números positivos: em 15 dias de
exposição, a FENIT vende mais de 20 milhões de cruzeiros novos, isso sem levar
em conta os números relativos à movimentação nos hotéis, restaurantes, clubes
noturnos e resultados de vendas à longo prazo. Entretanto, é apenas na edição
seguinte que a FENIT começa a dar lucro para seus organizadores e daí em diante,
até a mudança dessa e de outras feiras da Alcântara Machado para o Anhembi, o
público fez o sucesso e a renda da FENIT. 3
Para entender como a FENIT deixa de ser um fracasso para se tornar um
sucesso de público e vendas é preciso observar o formato da feira em sua primeira
fase (1958-1970), período em que era realizada nos pavilhões do Ibirapuera (numa
área de 20.000 m2, vazia e abandonada após as comemorações do IV Centenário
da cidade de São Paulo em 1954 4 ) e aberta ao público mediante compra de
1

BONADIO, Maria Claudia
Doutora em História Social pela Unicamp e professora da graduação e do mestrado em
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2

“Em três anos perdi um milhão de dólares, mas felizmente tive bons amigos que me ajudaram. O
Wilton Paes de Almeida foi o maior deles. O Jorge Simonsen, do Banco Noroeste, o Rubens Alves de
Lima, do Banco São Paulo e falecido há dias, o José Adolfo, naquela época do Bando Comércio e
Indústria”. Propaganda, junho de 1973. P. 17.
3
CARELLI, Wagner (Org.). Caio de Alcântara Machado. In: Vogue Brasil, s/no. 1994. (encarte
especial). P. 18.
4
É provável que se tratasse de dois pavilhões especiais agregados ao palácio dos Estados, que á
época das comemorações do IV Centenário abrigaram stands de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e
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ingresso, vendidos a preços accessíveis às camadas médias da população – o
equivalente aos atuais cinco reais 5 , ou vinte cruzeiros na moeda da época 6 .
Segundo seu idealizador Caio de Alcântara Machado a venda de entradas cobria
parte das despesas, que de outra forma ficaria em aberto, em razão da falta de
interesse dos expositores 7 .
Nos primeiros anos de feira predominavam as exposições de máquinas e
amostras de novos fios e tecidos em stands sisudos e desfiles tradicionais, com
apresentação formal e voltinha na ponta da passarela – em auditórios sem estrutura
e conforto, no qual assistia-se ao show em pé – deixando muito a desejar ao público
freqüentador.

8

O crescimento da FENIT é nessa primeira fase conseqüência do

aumento do investimento em entretenimento por parte da organização da feira em
1962 (quando ocorre o primeiro desfile de Miss Universo e o Festival da Moda
Italiana – que reúne criações de sete dos mais destacados estilistas italianos no
período − Emilio Pucci, Valentino, Patrick de Baretzen, Clara Centinaro, Biki,
Fontana e Brione em tecidos nacionais) e também da ampliação da participação da
Rhodia no evento em 1963.
A primeira participação de peso da Rhodia na FENIT em 1963 é o showdesfile Brazilian Look, que apresenta uma reunião até então inédita, o desfile traz
criações de oito dos principais de criadores de alta moda de no Brasil: Francisco
José, José Nunes, Guilherme Guimarães, José Ronaldo, Dener, Rui Sphor, Marcílio
Campos e João Miranda. Os desfiles são apresentados ao som de Sérgio Mendes e
Bossa Rio. No ano seguinte, a Rhodia promove uma nova reunião de criações
nacionais, mas é o show de Nara Leão e Sérgio Mendes, também promovido pela
empresa que atrai 600 mil pessoas ao Ibirapuera: pela primeira vez e até 1970, a
bilheteria faz a féria da feira.

outras exibições particulares de órgãos oficiais e empresa privadas. Cf: ARRUDA, Maria Arminda do
Nascimento. Metrópole e Cultura: São Paulo no meio século XX. Bauru: Edusc, 2001 P. 93.
5

Cf: Depoimento de Caio de Alcântara Machado. São Paulo, 07 de janeiro de 2003.
MACHADO, Caio de Alcântara. Feiras Comerciais. Fórum Roberto Simonsen Vol. XVI. São Paulo: FIESP,
1959.
7
Em discurso Caio de Alcântara Machado afirma que a FENIT foi criada para ser uma “Trade Fair”, mas (...)
tivemos muitas dificuldades no início com as indústrias vendidas um ano na frente – e o jeito foi dar uma guinada
de feira de comércio para feira de promoção. REIS, Fernando. Op, cit.P. 18.
8
A 1a. edição trouxe a São Paulo os criadores, Jean Dessès, Zoe Fontana, a Condessa Simonetta e Pierre
Cardin, os quais apresentaram desfiles de coleções já apresentadas nas passarelas internacionais. Na segunda
FENIT, em 1959 aos costureiros internacionais junta-se o brasileiro Dener – cuja carreira havia deslanchado
desde 1958. Em 1960 a principal atração da feira é o show do cantor Luiz Peixoto começa a se tornar popular
entre o público e em 1961 as atrações de moda são a coleção de Dener para a Rhodia e a de Vera Laufer para
Tecidos Ibirapuera. (Dados levantados nos catálogos das feiras, jornal Folha de S. Paulo e revista Manchete).
6
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Segundo de Madruga Duarte, diretor da feira entre 1959-1964 a participação
da Rhodia na FENIT foi o principal impulso da feira, pois a empresa marcava
presença, e “tornou-se um ícone na FENIT, era a participação mais importante e
mais atraente dentre os mais de 300 expositores. Fez com que grandes empresas –
como Votorantim, Matarazzo, Gasparian, Paramount e outras – se aperfeiçoassem
nas suas futuras presenças.”

9

A observação das plantas das FENITs de 1966 e 1969 reforça o depoimento
do primeiro de Madruga Duarte, o espaço ocupado pela Rhodia era tão grande que
superava em tamanho até mesmo o auditório de desfiles da própria FENIT − num
pavilhão de 20 mil m2, só o auditório da empresa ocupava uma área de 2000 m2, ou
seja, quase 10% do espaço da feira −, sua localização era estratégica, o auditório
ficava no fundo do pavilhão, portanto, para chegar ao local onde eram apresentados
os shows o visitante era obrigado a percorrer diversos corredores e conhecer os
stands de outras empresas.
Para se ter uma idéia do espaço, basta dizer que o show Stravaganza, ali
apresentado em 1969, tinha por inspiração o universo circense. Para dar forma ao
espetáculo, Lívio Rangan (então diretor de publicidade da Rhodia) encomendou ao
cenógrafo Cyro Del Nero uma total adaptação do espaço e este transformou as
entradas do auditório em boca de palhaço e boca de dragão e o palco em três
picadeiros. O show reuniu palhaços, modelos, bailarinas, mágicos músicos e
trapezistas. Como em um circo de verdade, não faltaram nem os animais, cavalos,
elefante, ursos, tigres e um leão, estrelavam o show.
Outro diferencial dos “shows da Rhodia” na FENIT era o incentivo a produção
nacional e reuniam numa mesma passarela peças assinadas por aqueles que eram
então os grandes nomes da costura brasileira, entre os quais: Dener e José Nunes
de São Paulo, Guilherme Guimarães do Rio de Janeiro, Marcílio Menezes de Recife
e Rui Sphor de Porto Alegre. Esses costureiros freqüentemente criavam algumas
peças em tecidos cujas estampas haviam sido elaboradas por alguns dos mais
destacados artistas plásticos nacionais de então, como Aldemir Martin, Manabu
Mabe, Antônio Bandeira, Tikashi Fukushima, Fernando Lemos, Alfredo Volpi, Darcy
Penteado, Burle Marx, Lula Cardoso Aires, Livio Abramo (entre muitos outros). A
participação da Rhodia na FENIT, além de angariar fundos, fazer o sucesso da feira
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Depoimento de Madruga Duarte. Curitiba, março de 2002.
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e arrastar multidões, caracterizava-se como um espetáculo de brasilidade e campo
de experimentação para novos talentos, em especial, na música e resgate de
artistas consagrados.
Em razão dos shows da Rhodia e em menor escala das atrações trazidas por
outras empresas participantes e também pela organização da feira 10 , a FENIT se
torna também uma opção de lazer para os paulistanos; e a partir de 1967 os shows
ali apresentados pela Rhodia são indicados pelo caderno Folha Ilustrada (publicado
pelo jornal Folha de S. Paulo) como principal atração musical da cidade em cartaz.
Os shows desfiles da Rhodia eram apresentados diariamente em dois horários às
21:30 e às 22:00 e ocupavam um espaço exclusivo o “super auditório”, local que
segundo informações do catálogo de 1966, comportava mais de mil pessoas
sentadas.
Outra atração que ocupava o “horário nobre” da feira eram os desfiles dos
costureiros internacionais, o catálogo de 1969, por exemplo, informa que o já
consagrado costureiro italiano Valentino fazia apresentações de sua coleção às
21:30, 22:00 e às 22:30 no salão de desfiles. O visitante, entretanto, não precisava
esperar o anoitecer para conhecer as novidades da moda, pois os desfiles das
confecções e industrias têxteis nacionais aconteciam desde de às 17:00 horas nos
stands dos expositores.
O resultado da união entre negócio e entretenimento é a transformação da
FENIT no “maior mercado de venda de tecidos da América Latina”, conforme informa
a Revista das Feiras em 1966, ano em que, segundo reportagem de Visão, a feira se
apresentava de cara nova, “elegantíssima” e agora poderia ser considerada um
autêntico festival da moda: “tecidos e confecções continuavam presentes nos 133
stands, mas indiscutivelmente a quinzena de grandes desfiles ficou em primeiro
plano”. 11
Nesse ano o evento movimentou 18 bilhões de cruzeiros e segundo dados da
empresa, no mesmo período os sintéticos tiveram um crescimento bastante
expressivo, uma vez que passam a dominar 80% do mercado, ao mesmo tempo em
que os fios naturais sofrem uma queda de vendas estimada em 60%. Ou seja, o
10
A organização da FENIT trouxe ao longo da primeira fase mais de uma dezena de costureiros internacionais,
dentre os quais destaco: Jacques Esterel, Emilio Frederico Schuberth e Louis Feraud. Dentre os outros
expositores destaco o show de Wilson Simonal para América Fabril em 1965 e a promoção da Pullsports em
1966 que apresentava pequenos trailers estrelados por Maria Della Costa das peças em cartaz nos principais
teatros da cidade de São Paulo, como por exemplo o Oficina, o Arena e o Tuca.
11
FENIT abafou de cara nova. Visão, 16 de setembro de 1966. P. 46.
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crescimento dos sintéticos, é o grande impulsionador do caixa da feira, tanto é assim
que no ano seguinte, 90% dos stands apresentados na FENIT expõem tecidos
sintéticos.
O sucesso da feira pode ser medido também através do espaço que lhe é
reservado na imprensa. Provavelmente como conseqüência dos investimentos, a
contar de 1967, a FENIT ganha cada vez mais destaque em diversos jornais e
revistas ocupando um noticiário bastante variado: desde coluna social de Tavares de
Miranda, reportagens no Caderno Feminino e Folha Ilustrada (Folha de S. Paulo),
até as páginas da revista Manchete, Cláudia, Jóia, Visão e publicações setorizadas,
como O Dirigente Industrial e Indústria e Desenvolvimento.
A última participação da Rhodia na FENIT acontece em 1970, ano em que
leva ao placo o espetáculo Build Up Eletronic Fashion Show, o qual além de
apresentar a nova coleção da Seleção Rhodia Moda, assistia também ao show de
lançamento do primeiro disco solo de Rita Lee, Buil Up. O enredo do show girava em
torno de uma garota (interpretada por Rita Lee) que sonhava se tornar uma grande
estrela e mostrava os bastidores do mundo da comunicação de massa e da
propaganda. O cenário reproduzia as instalações de uma agência de publicidade
cujo diretor era representado por Paulo José, e que tinha por clientes os 14
patrocinadores do espetáculo, entre outros: postos de gasolina Esso, cigarros
Hollywood, bicicleta Caloi, Uísque Old Eight, Petroquímica União, Rum Bacardi,
União de Bancos Brasileiros, Pan Am, Ford, Pirelli e a gravadora Phillips. 12 Com
direção musical de Rogério Duprat e Diogo Pacheco, o show contava com um
elenco diversificado: Juca Chaves, Jorge Ben, Tim Maia, Trio Mocotó, Lanny´s
Quartet, Marisa (vocalista do Bando), Os Ephemeros, Coral Crioulos e Os Diagonais.
Completavam o elenco 16 manequins e o balé de Ismael Guiser. No palco, um
sofisticadíssimo sistema audiovisual multivisão, controlado por computador utilizava
6 telas, sendo que em 4 eram exibidos slides e em duas um documentário colorido
em 16 mm dirigido por Roberto Palmari. 13
Além da Rhodia, empresas como Pull Sports, América Fabril, Le Mazelle,
Paramount entre outras, também promoviam, eventos de destaque na FENIT.
12

Idem. P. 228.
Segundo o ex-assistente de Lívio Rangan Rodolfo Volk, o citado equipamento multivisão foi trazido dos
Estados Unidos exclusivamente para ser utilizado nesse show e ressalta também que essa provavelmente foi a
primeira vez que o equipamento foi utilizado no Brasil. Cf: Depoimento de Rodolfo Volk, São Paulo, 22 de
novembro de 2002.
13
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Apesar dos esforços das concorrentes não é exagero afirmar que a Rhodia ergue-se
a partir de 1963, à condição de carro chefe da feira. Como conseqüência, no final
dos anos 1960 começam a ocorrer dois fenômenos: Segundo Maria Camila Cardoso
(conhecida como Dona Camilinha, relações públicas da Alcântara Machado), o
crescimento da FENIT pode ser medido não mais pelo número de expositores, mas
sim pela competição entre estes. A feira passa a se caracterizar “por ter stands
maiores, quase somente de grandes firmas Os expositores preferiram triplicar seu
espaço, pois acham que não adianta ter apenas um ‘stand’, mas é necessário fazêlo sobressair-se do conjunto.” 14
Sobre o assunto Caio de Alcântara Machado relatou que durante essa
primeira fase a participação da Rhodia na FENIT foi essencial, pois o trabalho de
Lívio Rangan atraía público, mas inibia a participação de expositores que
consideravam a feira um “negócio da Rhodia”, ou seja, se por um lado a
apresentação dos shows da Rhodia na FENIT ajudou a impulsionar a feira e a
tornou sucesso de público, por outro restringia a ampliação dos negócios. 15
Coincidentemente em 1970 com o desligamento de Lívio Rangan da publicidade da
Rhodia, essa empresa deixa de associar seus produtos à cultura brasileira e ao
espetáculo.
A partir de 1971 a FENIT passa a o ocorrer no Anhembi e passa a ser restrita
ao público convidado, perdendo portanto o caráter de entretenimento para se firmar
como uma bem sucedida feira de negócios da América Latina. Segundo Caio de
Alcântara Machado, “A FENIT foi criada para ser uma ‘trade-fair’ mas, devido as
dificuldades inicias – com as industrias vendidas um ano na frente – o jeito foi dar
uma guinada da feira de comércio para feira de promoção. Além disso, não
tínhamos no Ibirapuera condições de fazer da FENIT exclusivamente uma feira de
comércio. Tivemos de esperar 14 anos, quando mudamos para o Anhembi, para que
pudéssemos fazer da FENIT o que ela sempre devia ter sido, só do comércio.” E
ressalta que a renda da bilheteria que no Ibirapuera era substancial foi substituída
no Anhembi pelo maior volume de expositores, pois no Ibirapuera a média de
expositores girava em torno de 100, 130 – inclusive em razão do espaço disponível
– ao passo que no novo local o número de expositores aumentou para 650. 16 De
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Folha de S. Paulo, 15/08/68, P. 9.
Depoimento Caio de Alcântara Machado, Op. cit..
16
CF: REIS, Fernando. OP. cit. P. 18.
15

6

qualquer modo, ao longo da primeira fase da feira, é inegável que a participação da
Rhodia foi fundamental para a popularização e manutenção da FENIT.
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SAPATOS – DA PROTEÇÃO AO FETICHE 1

Introdução
O sapato está intimamente relacionado à qualificação tecnológica e cultural
de seu tempo. Assim como qualquer outro objeto criado pela humanidade, o sapato
revela em si os valores da sociedade que o produziu e, coletivamente, pode oferecer
elementos de estudo dessa comunidade.
Esse valor analítico e complexo dos objetos tem no sapato um elemento
privilegiado para compreendermos as diversas modificações históricas das regiões
do Vale dos Sinos e do Paranhana. Considerado o principal produto local, sua
contextualização histórica também exalta elementos internacionais e culturais. Esses
elementos são resultantes do entendimento do sapato como objeto de moda.
Frente à evolução do ser humano e sua percepção dos pés como zona
erógena e sensível à libido, a relação do sapato e do fetichismo ocorreu de maneira
singular. Portanto, seu desenvolvimento como item meramente utilitário de proteção
dos pés humanos para objeto repleto de simbologia e significado, é por sua vez
relacionada ao desejo, força motriz da moda.
No entanto, a análise do material do cluster coureiro-calçadista do Vale dos
Sinos e do Paranhana encontra-se inédita e carente de produção científica. Sendo
assim, este trabalho tem como objetivo o resgate e a documentação da história do
sapato e sua análise nas perspectivas da moda e do fetichismo no contexto “glocal”
(global e local). Ademais, é premissa desta pesquisa, a elaboração de um livro,
perpetuando o acervo do MNC (Museu Nacional do Calçado).
O artigo está organizado em seis etapas. Primeiro aborda-se a metodologia
de pesquisa desenvolvida. Segundo é apresentado o cluster coureiro-calçadista do
Vale dos Sinos e do Paranhana. Terceiro destaca-se o MNC (Museu Nacional do
Calçado) e sua importância na preservação da memória deste setor. Em seguida,
defini-se o sapato e suas representações ao longo do tempo. Após, conceituam-se
1
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fetichismo e moda, relacionando-os com o objeto de estudo. Por fim, são
apresentadas as considerações finais.

Metodologia de Pesquisa
Utilizando o método de revisão bibliográfica e histórica, esta pesquisa apóiase em dados disponíveis em fontes secundárias, tais como livros, sites, revistas,
jornais e artigos que abordam a problemática. Fundamenta-se também no estudo do
acervo do MNC (Museu Nacional do Calçado).
A contextualização sócio-cultural é elaborada através da análise de pessoas,
fatos e estilos dos diferentes períodos históricos. As informações coletadas são
comparadas com as peças do acervo. Esta comparação, por sua vez, dá-se pelas
variáveis de forma e estilo, materiais e construções técnicas dos sapatos.

O Cluster Coureiro-calçadista do Vale dos Sinos e do Paranhana
Entende-se por cluster ou APL (Arranjo Produtivo Local) uma rede de
indústrias afins, geograficamente próximas. Registros históricos apontam que o
surgimento do cluster coureiro-calaçadista do Vale dos Sinos e do Paranhana
originou-se da indústria curtimeira, no século XIX.
A indústria calçadista, no entanto, cresceu lentamente até a década de 1960,
quando foi realizada a primeira missão de negócios no exterior e foi criada a FENAC
(Feira Nacional do Calçado). Após esses fatos e com o passar dos anos, esta
indústria ganha notoriedade, tornando o Brasil um dos maiores produtores mundiais.
Atualmente, este APL (Arranjo Produtivo Local) é focado na produção de
calçados femininos, sendo considerado uma indústria madura e tradicional de mãoobra intensiva, em que o custo é preponderante para a competitividade do negócio.
O calçado produzido no cluster depende muito, para sua inserção, da
intervenção de agentes e companhias de exportações. Ademais, este APL ainda
está centralizado na produção, fator que dificulta a disseminação do design.

O Museu Nacional do Calçado (MNC)
Segundo apresentação do site (www.mncalcado.br), o Museu Nacional do
Calçado é um espaço cultural. Seu objetivo fundamenta-se na preservação histórica
do setor coureiro-calçadista do Brasil, seja pela exposição de seu acervo seja pela
realização de eventos ligados á área.

O MNC é direcionado para o setor produtivo do couro e calçado, bem como
para os profissionais e simpatizantes do design, da moda e para toda a comunidade
brasileira. Idealizado pelo Centro Universitário Feevale, atualmente, o acervo possui
mais de 15.000 pares de sapatos e peças representativas deste setor.

Contextualização Histórica
Calçado é o nome dado para tudo o que cobre os pés. Das descobertas até
hoje realizadas, infere-se que a invenção do calçado ocorreu ao final do período
paleolítico, há 10.000 anos AC. Especula-se que os homens primitivos já utilizavam
peles de animais e fibras entretecidas para proteger os pés. Entre seus utensílios,
muitos eram utilizados para raspar peles, fazendo do curtimento uma arte antiga.
Assim, pode se afirmar que mesmo nesta época, o calçado já possuía
variações de forma e função. Exemplos como as sandálias egípcias de palha, papiro
ou fibra de palmeira, bem como os coturnos, em couro crus, amarrados aos pés,
comuns na Mesopotâmia, reforçam esta afirmação.
Já na Grécia e Roma Antiga, o artesanato destacou-se, separando os
calçados em 4 grupos: a)solea, sola presa aos pés por meio de correia; b)fulmenta,
variação da solea; c)calceus, de origem romana, que cobria os pés até os
tornozelos; d)sandália, tipicamente grega, amarrada aos pés por tiras.
Na Idade Média, por sua vez, mulheres e homens usavam sapatos abertos de
couro, semelhantes às sapatilhas. Aos homens, cabia também a utilização de botas,
atadas na parte frontal ou lateral.
A padronização das medidas ocorreu na Inglaterra, no reinado de Eduardo I,
entre 1272 e 1307. Na época de Eduardo II, entre 1307 e 1377, já se fazia distinção
entre o calçado do pé direito e do pé esquerdo. No entanto, foi o monarca Ricardo II
(1377 a 1399), que elevou o luxo dos calçados ao máximo. A busca pela ostentação
ampliou o comprimento dos sapatos, “Crakow”, até 76 centímetros, para os
príncipes. Porém, a primeira referência de manufatura do calçado, data de 1642,
com o fornecimento de 4.600 pares ao exército.
Em meados do século XIX, o maquinário permite maior auxílio na confecção
dos sapatos, mas somente a máquina de costura é que possibilitaria sua
industrialização. Foi no final deste mesmo século, que o calçado passou a ser
fabricado em tamanhos distintos, pela criação do ponto francês.

Na virada para o século XX, tanto o fim da era Vitoriana quanto a
industrialização norte americana diversificaram os modelos. O estilo eduardino com
seus sapatos marrons destaca-se junto ao estilo vitoriano, de silhueta em “S”.
Em 1914, dá-se início à Primeira Grande Guerra. Três anos depois, é lançado
o tênis keds, como resultado da criatividade e escassez dos materiais disponíveis. A
força de trabalho feminina americana (Gibson Girls) demanda calçados mais largos
e confortáveis, influenciando o vestir até o início dos anos 20.
Ao final da Primeira Guerra Mundial, iniciam-se os “anos loucos”, em que a
dança do charleston encurta as saias, evidenciando os pés. Os bicos dos sapatos
são afunilados. Adotam-se o estilo “à lá garçonne”, de cabelos curtos e cintura reta.
Com a quebra da Bolsa de Nova York, no ano 1929, dá-se início ao período
da “grande depressão”. Em 1934, o desemprego nos EUA atinge mais de dez
milhões de pessoas. As cores nos calçados continuam e a técnica de colagem
fortalece a tendência para modelos bicolores.
Em 1941, a Alemanha invade a antiga URSS, declarando a Segunda Grande
Guerra. Como os materiais para confecção de sapatos estavam destinados à
indústria bélica, soluções alternativas como o crochê surge em substituição do
couro. O crepe de borracha dos solados é proibido, sendo substituído pela borracha
de pneu reciclada e pela cortiça.
Com o final da guerra, as mulheres, ávidas pelo resgate da feminilidade,
aceitam o estilo New Look, de cintura marcada e saias rodadas, transformando os
anos 50 em tempos de reconstrução. Volta-se a exibir os pés em modelos de bico
fino e salto estilleto e Roger Vivier lança o salto vírgula. Pode-se dizer que os anos
50 foram tempos de Pin-ups e de Carmem Miranda com suas “anabelas” e
plataformas.
A década de 60 é tempo de Beatles, Rollings Stones e The Doors. Janes
Joplin e Jimy Hendrix levam multidões ao delírio no Woodstock. As botas são o
destaque, principalmente o modelo branco de André Corrèges. Surge também a
minisaia e, ao final dos anos 60, os saltos se elevam.
Já nos anos 70, estampas psicodélicas, plataformas e calças boca-de-sino
retratam o movimento hippie. Os jovens deste período assistem Embalos de Sábado
a Noite, impulsionando a moda Disco. Esta década foi para os designers de
calçados, tempos de apoteose.

Com a chegada da década de 80, a rebeldia fortalece o movimento punk. Os
saltos voltam a diminuir. Madonna e U2 destacam-se na música, divulgando o estilo
pop star. De um lado, a moda esportiva populariza as roupas de academia, de outro,
a busca pela sofisticação da nova burguesia fortalece o consumo de luxo.
Ao final da década de 80 e início de 90, a política por uma vida saudável
eleva o tênis a calçado de classe mundial. A revolução tecnológica e a abertura dos
mercados cedem espaço para os novos criadores. Marcas tradicionais são
pressionadas à renovação. Sapatos românticos concomitantes ao estilo sensual de
Manolo Blahnik consagram este período. O consumo é direcionado a inovação.
A virada do milênio direciona o mundo para novos tempos. As pessoas
buscam o conhecimento e a conscientização do social, assim como a plenitude e a
longevidade. A multiplicidade de modelos e estilos direciona o consumo para os
parâmetros da personalidade. O preço é ilimitado e grandes nomes da moda criam
coleções de calçados com os melhores designers do mundo. O sapato torna-se
ícone da cultura.

Sapato, Fetiche & Moda.
Steele (1997) afirma que a moda freqüentemente exibe elementos de
fantasias e temas sexuais, em que sapatos e botas bizarras são comuns tanto nas
passarelas como em clubes fetichistas. “Para entender a moda é crucial explorar o
fetichismo” (STEELE,1997, p.13).
De fato, a moda está intimamente relacionada com o fetiche, uma vez que por
fetiche, entendem-se objetos sexualmente simbólicos, que despertam o interesse
sexual. Ao estudar a fotografia de moda, percebe-se que o mundo fashion comunica
e se fortalece pelo desejo, expondo a figura feminina sempre em caráter erótico.
No universo fetichista, o sapato possui destaque, seja pela sua forma,
ornamento ou salto. Ao calçar um par de sapatos de salto alto, desalinha-se o corpo
da mulher, elevando o busto para frente e destacando o traseiro, colocando a
usuária em posição de fragilidade e poder.
Assim como existe o fetichismo relacionado ao sapato, existe também o
fetichismo relacionado aos pés.Na China, o ato de atrofiar os pés femininos, por
meio de amarrações, fez parte de sua cultura até tornar-se proibitivo. O ideal de
beleza primava por pés pequenos, sendo o “lótus dourado” de oito centímetros, o
máximo do erotismo.

No entanto, segundo Fischer-Mirkin (2001), os sapatos podem ser divididos
em dois grupos: os modelos sexys e os sensatos. Os sapatos sexys ainda podem
ser passivos ou agressivos. São considerados modelos passivos aqueles de
estruturas delgadas, como é o caso da sandália de tiras finas. Já os modelos
agressivos, são assim considerados, devido a sua robustez e materiais tais como
botas de couro de cobra e sapatos de salto cubano.

Conclusão
DO EXPOSTO, pode-se concluir que a moda é um movimento social
temporário, em que o homem apresenta mudanças de um determinado período.
Representada, genericamente, pelo vestuário, calçado, acessórios, o estudo de seus
objetos de produção, quando analisados de forma coletiva, possibilitam o
conhecimento de uma comunidade ou de um momento histórico.
A moda é também fundamentada no desejo, ao retratar a figura feminina em
caráter erótico e ao impulsionar o ciclo mercadológico de lançamento e
obsolescência dos produtos.
Sendo o sapato um destes produtos e o pé um membro do corpo humano
sensível e relacionado a libido, são eles elementos de fetiche, repletos de
significados e simbologias.
Por fim, entendendo por fetiche objetos de símbolos sexuais, conclui-se então
que o sapato é um item de proteção que, ao mesmo tempo, relaciona-se com a
moda evoluindo também para item de sedução sexual.
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O PROCESSO CRIATIVO E AS COLEÇÕES DE EMILIO PUCCI 1

O presente trabalho estuda as influências que o estilista italiano Emilio
Pucci teve em seu processo de criação de suas coleções, desde o início de sua
carreira, assim como os aspectos que o levaram a ser intitulado e reconhecido
como o príncipe das estampas.
Partindo deste princípio iremos analisar, com a intenção de identificar na
história de vida, no envolvimento cultural e artístico e nas vivências e nas
experiências de Emilio Pucci, os subsídios que nos levam a entender como os
elementos utilizados nas composições de suas estamparias, pelo estilista,
perduram até os dias atuais.
Emílio Pucci nasceu em 20 de novembro de 1914 na cidade de Nápoles,
na Itália. De origem nobre, intitulado de marquês de Barsento, pertencia a uma
das famílias mais tradicionais da aristocracia italiana e estava acostumado ao
requinte e à sofisticação da vida florentina. Estudou agricultura dois anos na
universidade de Milão abandonando o curso. Posteriormente, foi para a
Universidade da Geórgia, em Athens nos Estados Unidos e, em 1936 Pucci
ganhou uma bolsa de estudos para o Reed College, em Portland, onde se
sustentou fazendo todo tipo de serviço, desde lavador de pratos até locutor de
notícias políticas para a rádio local e, em 1937, defendeu seu mestrado em
ciências sociais.
O fato de o estilista ter tido esta experiência foi determinante para o seu sucesso
nos Estados Unidos, pois se tornou um conhecedor da vida americana, da
sociedade, dos costumes, do estilo de vida que era diferente dos quais conhecera
e vivera na Itália.
Pucci, em seus anos de estudante costumava desenhar roupas esportivas para
ele e

1

CABRAL, Glenda de Figueiredo
Centro Universitário Moura Lacerda

seus amigos, porém sua história na moda teve seu início no inverno de 1947
quando a edição de dezembro da revista Haper's Bazaar publicou uma imagem
fotografada por Toni Frissel onde aparece o próprio Emílio Pucci vestido em trajes
de esqui desenvolvido por ele.
Esse traje chama a atenção dos estilistas americanos e revistas de moda,
o que deu início à carreira do estilista italiano. O Marquês Pucci é convidado a
desenvolver algumas vestes femininas que logo aparecem em lojas de
departamento. No final dos anos quarenta as idéias de Pucci estavam bem à
frente de seu tempo e de outros estilistas.
O mercado da moda ainda continuava com os mesmos princípios, a
moda continuava aristocrática, sofisticada e tradicional, mantendo os ditames da
alta costura parisiense. Paris já não supria a demanda da moda esportiva que o
mercado

americano

esperava.

No

mesmo

período,

com

a

crescente

industrialização do sportswear nos Estados Unidos havia a necessidade de propor
à sociedade inovações na moda ligadas à distinção, elegância, à simplicidade e ao
conforto.
Neste momento os artistas trabalhavam com o mesmo cuidado que os
artesãos, com um certo estilo toscano, que deu expressão clara e concisa ao
desenho e ao espaço. Isto surgia posteriormente na harmonia assimétrica da arte,
em assinaturas manuscritas que alguns artistas introduziram, e em esboços em
volta de estruturas básicas de imagens marcadas pela criatividade dos artistas de
rua. Era um modo de buscar e de construir uma nova linguagem; não apenas
pelas formas que já eram conhecidas, mas também de buscar o que dera início à
tradição toscana, uma herança que precisava ser recriada. A arte estava focada
na redescoberta dos valores da forma abstrata e, ao mesmo tempo, um apego
pelo antigo.
A influência do novo que vinha do estilo americano podia ser notada nas
artes deste período sendo a América um modelo universal na imaginação de da
nova geração de artistas. Desta forma o apelo pela tradição e a exaltação pela cor
eram componentes que podiam se encontrados nas artes.

Diante disso, não foi nenhuma surpresa quando Emilio Pucci, no seu
começo, procurasse idéias na arte burguesa do novo mundo, sempre levando em
consideração o que estava acontecendo em Roma, onde os artistas eram mais
sensíveis à influência americana, e ao mesmo tempo voltados para a tradição
toscana.
O

pós-guerra

traz

um

tempo

de

mudanças

na

moda

onde

acontecimentos como o renascimento das indústrias de roupas, a produção em
série, a união da estética e conforto, o novo estilo de vida e a maneira de pensar
da mulher compõem o fim dos anos quarenta. Este novo período marca na
carreira do estilista; o que compôs sua identidade; suas estamparias geométricas
e suas cores que faziam sucesso nos Estados Unidos e na Europa.
A percepção do estilista pode ser vista através de sugestões formais do
passado ou do presente, de ambiente de inspiração étnica ou abstrata e pelo
paralelo entre formas e cores nas mais diversas variações. Estas, muitas vezes
partem de referências vindas da identificação de correntes artísticas. Além destas
correntes que influenciavam os artistas, eventos fora do mundo da arte tornaramse estimulantes.
A definição de criatividade segundo Faiga Ostrower, está associada ao
potencial de cada indivíduo, na sensibilidade, nas visões de coerência e beleza e
nas vivências que o levam à compreensão de uma ordem explicita ou implícita,
ocorrendo desta maneira, uma ligação de raciocínio consciente com a intuição
(inconsciente).
A criatividade ocorre quando se atinge uma maturidade ao revelar suas
forças íntimas no modo de enfrentar situações de vida exteriorizando seu potencial
criativo e, a necessidade de criar depende do grau de mudança. Pucci criou seus
trajes partindo de inúmeras decisões intuitivas conscientes ou inconscientes,
desde a escolha inicial das técnicas e materiais utilizados, do conhecimento da
teoria, da visualização à composição final de seu trabalho.
O processo criativo não se limita a relatar, em sua tradução final do
trabalho as teorias referentes às vivências e experiências, pois estas estarão
presentes no íntimo do criador sendo transportadas para uma linguagem,

adequando as formas e conteúdos. De acordo próprio estilista Emilio Pucci, seus
primeiros sucessos deram-lhe consciência de seu verdadeiro talento e estavam
associados, segundo ele, às suas potencialidades criativas.
Até chegar ao resultado final do trabalho o designer passa por várias
etapas. Inicialmente não há a exata precisão do que havia sido imaginado, pois
durante o processo criativo haverá alterações durante as etapas que determinará
um novo estilo, ou seja, ocorrerão modificações até chegar á uma composição
com equilíbrio onde todos os elementos encontram-se em harmonia com o
contexto inserido.
Através das viagens e culturas com as quais Emilio Pucci conviveu e
conheceu, pois passava a maior parte de seu tempo viajando e através das
próprias experiências tidas pelo estilista mediante sua visualização é onde
surgiram inspirações para o desenvolvimento de seus modelos.
O desenvolvimento das coleções do estilista italiano Emilio Pucci teve
seu início em 1948. A base de suas criações consiste em estampas geométricas e
formas

coloridas.Todas

suas

coleções

apresentavam

combinações

entre

simplicidade, cor, estilo e movimento, funcionalidade e, tudo isso era essencial
para que as peças estivessem inseridas na nova maneira moderna de se vestir.
Uma ligação entre o estilo italiano e a necessidade do mercado americano, entre
as formas artesanais e a industrialização, entre a alta-costura e o sportswear. A
primeira coleção primavera-verão de 1948 apresentava peças de esqui. Trazia em
sua representação elementos artesanais da cultura italiana, que marcam o estilo
de seus modelos no mercado.
É lançada sua segunda coleção de verão, uma linha de maiôs e roupas
esportivas de forma simples e funcionais. No decorrer de sua carreira o designer
teve, como fontes de inspiração suas vivências e experiências pessoais e
profissionais, em suas viagens, nas paisagens, na arte renascentista e na arte
barroca, inspirando-se também em outras culturas e etnias. Todos estes motivos
que inspiraram Emilio Pucci para a criação de suas coleções passam a ser
apresentados quatro vezes ao ano no decorrer de seu trabalho como estilista.
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A DESCOBERTA DA FAVELA POR UM ESTRANGEIRO MUITO BRASILEIRO 1

Escolhi o estilista Enesoe Chan, mas quero deixar claro que o motivo não foi ele
ter estudado na Anhembi – encontrei-o na Internet! José Emanuel Enesoe Chan
tem 38 anos, nasceu em Beira, Moçambique, na África, mas cresceu em Lourenço
Marques (hoje chamada Maputo, atual capital do país). Com sete anos e meio
mudou-se para Curitiba (PR), com sua avó e irmã, para fugir da guerra civil pela
independência e é naturalizado brasileiro desde 2001.

A carreira dele começou como desenhista de moda em 1986, no Incontri Brazile.
No ano seguinte, ficou cinco meses na loja de tecidos Elias Tacla & Irmãos Ltda.,
centro de Curitiba, como estilista auxiliar. A seguir, trabalhou como free lancer no
Modelar Grupo de Moda, por seis meses. Foi estilista substituto na Rakam
Tecidos e responsável pela criação de uniformes do Carrefour Supermercados.
Em 1993, voltou à loja Rakam, já como desenhista de moda. No ano seguinte,
graduou-se em Letras (Português Inglês), pela Pontifícia Universidade Católica do
Paraná. Dois anos depois, trabalhou pela primeira vez com figurinos de dança, no
Atelier Coreográfico do Teatro Guairá, em Curitiba, como figurinista do ballet
“Umdois...”. No ano seguinte, passou uma temporada de três meses como
desenhista no atelier de Érica Thiensen, em Florianópolis.

Em 1998, o ano foi movimentado! Enesoe foi o estilista responsável pela criação
dos uniformes do Xalisco Bar e Sabor da Terra Bar e Restaurante, além de atuar
como assistente e intérprete da língua inglesa para o Hair Stylist do musical
Grease, no Teatro Guaíra ter seu trabalho publicado no jornal Gazeta do Povo,
encarte Viver Bem, sobre o Verão de 98, e ser, pela primeira vez, o estilista
responsável pela criação dos desfiles da coleção Inverno 1998 da loja Melting Pot
1
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e da coleção Verão 1999 da marca The Child Inside, todos em Curitiba. De
setembro de 1987 a maio de 1989, Enesoe residiu em Londres.

Há seis meses, começou a vender suas peças na loja Croqui, multimarcas que
fica no Shopping Crystal, “o Iguatemi de Curitiba!”. Participa, há quatro edições, do
Curitiba Fashion Art, semana de moda da capital paranaense, que esse ano teve
sua quinta edição em março no FIEP, Auditório do Senai – o desfile de Enesoe foi
dia 01. Muitos estilistas que vendem na Croqui participam deste evento – ele,
inclusive, continua a vender suas roupas na loja até hoje e não pretende parar tão
cedo...

Desde 1998, vem constantemente para São Paulo. Acabou se transferindo em
definitivo para cá em 2000 – a irmã ainda mora em Curitiba. Na Universidade
Anhembi Morumbi fez especialização em Negócios da Moda e Moda e
Comunicação Online até 2001 e Moda e Comunicação em Design de Moda, que
terminou o ano passado. Acabou de começar mestrado em Moda, Cultura e Arte,
no Centro Universitário Senac, tendo como linha de pesquisa Arte, Corpo e
Indumentária.

Atualmente dá aulas de design de moda no recém inaugurado e já badaladíssimo
Instituto Europeo di Design, em São Paulo e tem um projeto chamado “Moda na
Favela”, no Centro Cultural Vila Prudente, também na capital paulista, onde dá o
curso “Criação em Moda”. Várias estampas de seus looks foram inclusive
desenhadas por seus alunos, basicamente jovens carentes da Zona Leste da
cidade.

A marca do estilista, batizada com seu próprio nome, tem um esquema
literalmente caseiro – seu ateliê se encontra no local onde mora e ele quase não
tem produção. “Faço e mando tudo pelo correio”, explica. Além disso, suas roupas
são praticamente exclusivas. Ele produz no máximo cinco peças de cada modelo,
que “nunca saem iguais”. Vende suas criações em casa, em consignação, para

“amigos e amigos de amigos” – poucas vezes há ligação profissional. Os alunos,
tanto do IED como do Centro Cultural Vila Prudente, também colaboram com a
divulgação boca-a-boca.

Os preços paulistanos traduzem-se no esquema caseiro e são quase metade do
que seus looks na multimarcas Croqui, em Curitiba. Por exemplo, uma calça que
aqui custa 200 reais, no Paraná não sai por menos de R$ 350. Já camisas variam
de 100 a 200 reais.

Enesoe faz roupas inspirando-se em homens – os moldes são masculinos. Quem
compra suas criações, porém, são homossexuais, artistas e mulheres. “Penso no
corpo masculino, independente de sua sexualidade”, explica.

Trabalha basicamente com temáticas sociais, como favelas, guerra e loucura, por
exemplo. (Para o verão 2006, a inspiração já foi definida: catadores de lixo, com
volume em geral mais redondo, lembrando as latas de alumínio.)

No inverno 2005, o destaque são as favelas. Enesoe desenhou uma calça tipo
saco, que escolhi como objeto-valor por sua originalidade (nunca por uma
improvável beleza), cuja inspiração foram os tampos de privada dos humildes
casebres e o próprio barraco – em que há reaproveitamento de materiais, como
tijolos e madeiras. No corpo, ela tem efeito similar a de calças usadas pelos
manos, tanto das favelas como de classes populares, com um look que já foi
conhecido como ‘cagadinho’, em referência à sobra de material que se concentra
na região logo abaixo do bumbum. Analiso que, enquanto proposta, Enesoe atinge
seu objetivo, a partir do momento que, pelo menos depois de sua rápida
explicação, dá para entender direitinho seu objetivo original. A expressão do
estilista está presente na materialização da calça, a partir do momento que a
insere perfeitamente em um conteúdo que tem tudo a ver com o tema da favela,
como que o complementando de maneira sutil, porém, com inegável sucesso, pelo
menos em minha humilde opinião...

Já suas calças de prega nasceram a partir das cercas de madeira, outra referência
a favelas. Dos 32 looks, dez são calças-saco. Há exemplos diferentes de malha
ribana (com mais elastano), moleton (malha um pouco mais pesada) e jeans. Em
vários looks há pregas que lembram recortes do barraco – representados na
proposta metade tijolo e a outra metade cimento. As fotos anexadas são exemplos
do ar da favela e a descrita como calça tipo saco inspira-se no tampo de uma
privada!

Elementos que se repetem na coleção: debruns, recortes, misturas de materiais,
que provocam, a meu ver, curiosidade (por que foi desenhada aquela calça com
sobras na bunda?) e até um certo poder de escolha (“decido comprar este modelo
porque sou mesmo um pouco revoltado com a situação social brasileira”) como
efeitos de sentido.

A temática da coleção encontra-se na frase “Favela Brasileira: Um Outro Olhar”,
nesse caso, o olhar de Enesoe. Sua proposta é enxergar uma outra estética, como
por exemplo, a beleza da favela. Mas a beleza não está apenas na favela (beleza
estética material), mas na alma da mesma como um todo. Entram aí moradores e
outras pessoas que passam por lá!

A idéia do estilista é inovar a linha mestra da coleção masculina, oferecendo
novas propostas. Em sua expressão plástica, aparecem idéias do criador. Aí
entendi que os elementos plásticos apareceram a partir dos barracos da favela!
Nas roupas, Enesoe formou, por meio dos debruns, recortes, misturas de tecidos,
estampas e cores, uma geléia geral. Essa mistura foi tirada dos barracos da
favela!

As formas das roupas são bastante retangulares ou quadradas, o que lembram as
formas dos barracos. Enesoe acredita ter inovado apresentando coleção com uma
linha mais longilínea.

Concordo, de certa forma, com ele... Analisando seu trabalho, chego à conclusão
que a proposta tem sucesso, mas, pelo menos em meu caso, apenas a partir de
uma boa conversa! Não sei dizer se enquanto uma cliente eu iria reparar em todos
os detalhes por ele assinalados, que, como disse acima, ‘brotam’ depois de uma
conversa detalhada, mas a primeira vista, não estão tão evidentes assim! Enfim,
acredito que, se Enesoe vende realmente para amigos e amigos de amigos, ainda
por cima em sua casa, o clima do ambiente tem seu objetivo facilitado e pode
contribuir para a percepção do tema da coleção!

PESQUISA E ELABORAÇÃO DE COLEÇÃO 1

Tal consiste na investigação histórica, e elaboração de coleção a partir
de croquis e desenvolvimento da modelagem por dois looks onde, sugere-se a
expressão da criatividade e compreensão do tema desenvolvido na coleção.
Com o intuito de se analisar a viabilidade da coleção proposta, deu-se
como inspiração o período histórico incluso em meados do século XVIII, o
rococó; a busca de um elemento lúdico, uma galinha que faz jus e remetência
ao comportamento das mulheres da época, juntamente com a abordagem de
faixa etária do público alvo(15 a 25), onde se prima pela vivacidade e a
irreverência do jovem ao completar 18 anos e ainda , fechando o ciclo, faz
alusão ao século abordado, trazendo uma idéia de trocadilho. Por fim, temos o
título de “Rocoricó e a luxúria dos 18”.
Após a definição do tema, que foi baseado a partir da investigação
histórica, onde foi realizada para a obtenção de costumes e frivolidades
advindos do século XVIII (o rococó), a valorização das artes (pintura,
arquitetura e escultura, a moda propriamente dita tanto feminina quanto
masculina, para se detectar elementos chaves para a relação entre looks da
coleção e inspiração; inicializamos a elaboração do BRIEFING DA COLEÇÃO,
que se apresenta em forma de um texto explicativo onde traz informações
essenciais da coleção, descrevendo nome, equipe de criação, tema, conceitos
da cartelas de cores, formas, tecidos, estampas, aviamentos, acessórios, a
tabela de parâmetro do mix de produtos e a produção completa de um suposto
desfile.

BRIEFING DA COLEÇÃO
Nome da marca: João e Jurema
Equipe de criação: Iara Castro e Thaís Lemos
Estação: primavera-verão 2006
Tema: “ Rococoricó e a luxúria dos 18 “
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Inspiração: O rococó (século XVIII)
Conceitos da coleção: bom-humor, lúdico e o mix

Proposta conceitual: A João e Jurema apresenta em sua coleção conceitos que
se ajustam perfeitamente às idéias da marca que são: o bom humor, sempre
presente de uma forma sutil em todas as coleções mas agora um pouco mais
enfatizado; o ludismo, que faz remetência ao universo infantil, e por fim, o
“mix”, desde às referências de looks criados, à escolha das cores.

Cores: preto, branco, verde, vermelho, rosa, lilás, amarelo, azul e marrom.

Combinação de cores:
rosa-laranja-verde-lilás
amarelo-rosa-lilás
azul-rosa-lilás
amarelo-verde-rosa-marrom
lilás-laranja-verde
verde-lilás

Formas: As formas em geral são flúidas; em leves composições feitas em
babados rendados ou em tecidos; os laços com uma forte presença; os
decotes simétricos sobrepostos em T-shirs básicas; as saias e os shorts são
profusos nas laterais, fazendo menção aos “paniers” simétricos e na maioria
dos casos extremamente volumosos.

Tecidos: Os tecidos trabalhados são diversos, tais como, os em 100% CO,
esbanjando maciez como os fios 30 e 24, o percal (chita), a renda, e os tecidos
com elastano em sua composição, explorando o formato do corpo como o
cotton e o tricoline com elastano.

Estampas: Corridas em flores grandes , e localizadas, sempre fazendo menção
ao mundo das galinhas.

Aviamentos: fitas de cetim de larguras variáveis, botões encapados, tiras

rendadas, viés de várias larguras e babados em rendas.

Acessórios: bolsas, sapatos, chapéus, anéis, brincos, pulseiras, braceletes.

Mix de produtos:

Mix de

Vanguarda

produto / Mix
de moda
Vestidos

7

Saias

6

T-shirts

7

Shorts

2

Macacões

1

Jardineiras

1

Boleros

2

Regatas

1

Masculinas
Calças

2

Masculinas
Total

29

Produção do desfile:

Make-up: Para as meninas, olhos com muito rímel, peles extremamente
empoadas, bochechas rosadas e batons vermelhos. Para os meninos peles
empoadas e lábios naturais.

Make-hair: cabelos com muitos cachos se desfazendo entre fios
extremamente lisos ; às vezes com acessório de cabeça (chapéu).

Produção: peças descombinadas (mix), que por fim causam harmonia.

Passarela: decorada com galinhas se divertindo como se estivessem
em um sarau com muita bebida, comida homens e liberdade acima de tudo.

Já posteriormente, pudemos inicializar as pesquisas de comportamento
e mercado; a primeira feita com o intuito de não apenas o que o mercado
consome, como também, observar o surgimento de “novas modas”, não em
relação a “fashionismos passageiros”, mas sim a verdadeiros modismos que
geralmente aparecem e influenciam uma grande massa da população.
É necessário que se faça a análise de grandes centros têxteis, químicos,
e de novas tecnologias e fazer um cruzamento com que se passa pelo
pensamento do consumidor em relação a novas idéias propostas e analisar o
índice de aceitação.
Já a pesquisa de mercado é uma profunda e verdadeira análise da
concorrência, onde existe a equiparação de dados desde a qualidade dos
produtos oferecidos aos preços praticados.
Segundo Dóris Treptow, o concorrente é toda aquela empresa que visa
o mesmo mercado satisfazendo as mesmas necessidades.”
Enquanto Ana Paula Celso de Miranda diz que as comparações com os
concorrentes não podem parar com a relação das diferenças em competências
e custos. As empresas devem pesquisar constantemente quais atividades seus
concorrentes conseguem fazer melhor.
Pesquisas a postos e elementos escolhidos, e o momento de dar início a
elaboração dos croqui; que não só devem apresentar como desenhos de looks
inusitados, como também deixar explícito todos os conceitos da coleção, como
a irreverência, o ludismo e o mix de referências.
Ao prazo final de todo o processo, são elaboradas as fichas técnicas,
que se apresentam como carros-chefe para a análise de viabilização, dos
produtos criados. Nela temos além do desenho técnico especificado com
detalhes do produto, a descrição completa da peça e em anexo, duas tabelas
uma com a descrição dos tecidos, tais como suas composições, cores, valores,
consumo e aviamentos. Logo em seguida a descrição do aviamento; com o
código, composições, consumo, preço por unidade e por peça.
A partir da análise das fichas, pôde-se viabilizar a produção, pelo baixo
custo de material, alta qualidade e extremo diferencial.
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ANEXOS

PESQUISA DE COMPORTAMENTO

Para turbinar sua vida social, que tipo de balada freqüenta?
( ) bares

( )boates

( )shows

Pra dar aquela alegrada na noite, o que mais te deixa ligado é:
( )vodka

( )ice

( )energéticos

No quesito azaração, seu nível é de:
( )ficar

( )rolo fixo

( )namoro

Na hora que bate aquela fome, que rango prefere?
( )fast food ( ) o bom e velho:arroz, feijão, bife e batata frita

( )saladas

Quando senta pra ver TV, aprecia mais:
( )seriados americanos

( )videoclips

( )desenhos animados

O que curte nas telonas?
( )comédias

( )suspense

( )aventura

Em se tratando de curtir um som, ouve mais:
( ) eletrônico

( ) pop rock

( )internacional

No momento do descanso faz viagens:
( ) para cidades tranqüilas ( )para pontos turísticos nacionais ( ) viagens
internacionais

Nas compras, investe mais em quais produtos?
( )roupas

( )sapatos e bolsas

( )anéis, brincos e colares

Pra não cair no marasmo, pratica:

( ) aeróbica

( )esportes radicais

( ) acha tudo isso uma

nóia

FONTE: João e Jurema S/A do Brasil

PESQUISA DE MERCADO/CONCORRÊNCIA

Quais as marcas trabalhadas?

Qual o estilo das marcas trabalhadas?

Quais os produtos trabalha( roupas, acessórios, calçados) ?

Os preços praticados variam entre:

Quais as estratégias de marketing para atrair o cliente?

A peça com menor e maior preços da loja são:
_______________________________________________________________
_______

Quais as forma de pagamento?

_______________________________________________________________
_______
FONTE: João e Jurema S/A do Brasil.

ALGODÃO
O FIO QUE ENVOLVEU O SÉCULO 1

O tecido de algodão foi encontrado no Brasil desde o descobrimento, nesta
época os índios que aqui se encontravam fabricavam com esta fibra redes e
roupas. Desde estes tempos têm-se registros de que existiam variações nas cores
da fibra de algodão; além do branco,já existiam as variações de marrom e verde.
A utilização do tecido de algodão na colonização brasileira sofreu algumas
discriminações, pois ele era considerado um tecido de segunda linha, utilizado
para vestimentas das classes inferiores e como roupa de baixo para as altas
classes.
Só depois da crise que o país sofreu em 1929 com a queda do café, o seu
principal produto de exportação, é que o algodão ganhou mais importância como
cultura e conseqüentemente como tecido.
Tentou-se, neste trabalho, partir da idéia de que demorou muito para a
utilização deste tecido em nossa cultura e também no vestuário, pelo fato do
algodão ser um tecido com várias qualidades, inclusive de sua variedade de cores
e que estas não são geneticamente modificadas.
Durante a pesquisa deste trabalho foi feita uma visita técnica em uma
fábrica de Fios de Algodão, para um melhor entendimento dos processos desta
fabricação. Também contamos com um material cedido pelo museu Bi Moreira da
cidade de Lavras MG, sendo 10 fotos, uma delas com data de 1889 (escrita a
mão), e também um espartilho de 1900, este, de algodão, que foi o que nos deu
base para a confirmação de que a “roupa de baixo” da época era deste tecido.
O trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro foi feito um esclarecimento
sobre a fibra de algodão branco e também o colorido, contando um pouco da sua
história.
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. No segundo capítulo procuramos situar a história da introdução da cultura
algodoeira no País, as primeiras tecelagens e as fábricas de tecido. No terceiro
capítulo discutimos a utilização do tecido de algodão nas “roupas de baixo”, a
vinda dos fazendeiros “barões do café” para a cidade e o seu conseqüente
crescimento.O movimento Modernista é o cenário deste momento nacionalista,
totalmente renovador, que ia ao encontro com a realidade para o estabelecimento
desta nacionalidade com a moda, enquanto vestuário feminino, através da cultura
do algodão, que mesmo atravessando momentos difíceis esteve presente. Este
tecido natural vem afirmando-se ao longo da história tornando-se cada vez mais
importante como produto de divisa nacional.
Na permanente evolução pela qual vêm passando os tecidos, notamos
hoje, que alguns estilistas dão maior preferência para este tipo de tecido, apesar
de termos no mercado atual uma grande variedade de fios sintéticos e artificiais
que são cada vez mais, tecnologicamente, inovadores. Porém, nenhum destes vai
se comparar ao natural, que é o único que não tem odor algum e é totalmente
antialérgico.
É lógico que a fibra natural também evoluiu tecnologicamente, como é o
caso do algodão de fio penteado, que é comparado ao mais puro tecido de seda,
em leveza e suavidade, e também de excelente qualidade.
Este ponto de vista, também se confirma, na reportagem da revista (Vogue,
2003, 307), intitulada “É moda porque é natural ou é natural porque é moda?”.
Comenta que hoje a ascensão do tecido natural é bastante intensa e o algodão já
se igualou ao seus “primos ricos”, lã, linho e seda, e se tornou poderoso.
É um tecido totalmente adaptável a todos os climas, pois é de fácil transpiração,
ótimo para dias quentes, e para locais frios, um tecido de algodão pouco mais
grosso pode esquentar o suficiente.

Lino Villaventura é também um adepto do tecido natural, chegando a
produzir 70% de sua coleção em algodão e seda. Afirma que o tecido natural tem
a facilidade em amassar, mas “envelhece bem”, e isso fez com que ele optasse

pelo tal. A estilista da marca Richards, Glória Marques, chega a radicalizar,
afirmando que seu guarda-roupas particular só entra tecido natural.
Não é só no vestuário que o algodão inova, as lojas ZELO, convidaram o
estilista Alexandre Herchcovitch para lançar uma linha de cama e banho em 100%
algodão,nas versões Top e Juvenil, estas, tem sido bastante procuradas desde o
lançamento em janeiro de 2004.
A linha Dolce & Gabanna, também no ano de 2004 privilegiou os tecidos
naturais em sua coleção de verão voltada para roupas casuais, sendo o algodão o
tecido mais usado.
Confirmando o fato da crescente utilização do tecido natural, e a utilização
dos produtos corretos e não poluentes, afirmamos que isto demorou, mas o tecido
de algodão começou a conquistar o seu espaço e firmar sua importância. Ainda
mais que o algodão como tecido natural deixou de ter sinônimo de rústico e
começou a ter de sofisticação.

Conclusão

O tecido de algodão demorou para ser aceito e utilizado pela sociedade
aristocrata, sendo em quase toda a história de nosso País visto como tecido
inferior e de população de baixa renda. Fato também, que atrasou a evolução na
qualidade de tal tecido.
Também, este produto não recebeu a devida importância, e tampouco foi
levado a sério pelos primeiros produtores no Brasil, vendendo um produto com
baixa qualidade e desconsiderando a limpeza dos flocos, além de pouca cautela,
para que as fibras não se quebrassem na etapa de descaroçamento.
Este tecido foi deixado de lado por décadas, e hoje sua utilização chega
quase a 50% da população nacional.
Atualmente, é dada muita importância ao natural e ao ecologicamente
correto, a conscientização de que é preciso preservar a natureza é crescente. E o
tecido de algodão, que nos últimos tempos teve grande crescimento tecnológico,
está sendo cada vez mais bem aceito no mercado, podendo ser utilizado em

qualquer tipo de roupa, tanto para o dia-dia quanto um uma roupa mais elegante.
Principalmente pelo fato de se ter variação de cores sem que seja necessário o
tingimento dos fios pois, o algodão colorido é natural e não transgênico.
Este trabalho resultou numa coleção de roupas de algodão, inclusive os
naturalmente coloridos, mostrando que este tecido também é propício para a
fabricação de “roupas de noite”. Tendo por base o espartilho, fizemos uma
releitura da peça no vestuário de época, enfocando sua utilização também como
figurino atual.

LEVANTAMENTO DO CONHECIMENTO DO CAMPO DA MODA E OPÇÕES
PESSOAIS DE PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA UNIPAR –
UMUARAMA PR. 1

INTRODUÇÃO
A moda pode ser analisada sob diversos pontos de vista diferentes, social,
antropológico, artístico, como “design”, história e enquanto indústria sob os aspectos de
gerenciamento, marketing e econômico. De forma que o seu estudo deve ser sempre
direcionado, o que nem assim o torna simples. Socialmente a moda pode oferecer uma
forma de estudo das evoluções da história de um povo ou de uma população local.
Mesmo que as pessoas não saibam ou não queiram, a moda e seus conceitos já estão
intrinsecamente ligados às suas vidas. Porém para muitos ainda é considerada uma
área fútil e sem grande importância social. A todos momentos temos que tomar
decisões em relação à moda, desde a roupa que usaremos para trabalhar até aquela
que usaremos para um evento especial, de forma que mesmo os antimoda têm que
fazer escolhas pessoais. Essas escolhas não necessariamente são realizadas de
maneira pessoal, pois os grupos de convívio também influenciam nestas escolhas. Os
profissionais de moda devem então conhecer a sociedade onde está inserido e
interpretar e adiantar essas escolhas de moda, para isso, o conhecimento desta
sociedade e uma bagagem cultural são de grande importância. Segundo PALOMINO
(2002) A moda é um sistema que acompanha o vestuário e o tempo, que integra o
simples uso das roupas no dia a dia a um contexto maior, político, social, sociológico.
Ela pode ser enxergada naquilo que se escolhe pela manhã para vestir, no look de um
punk, de um skatista e de um pop star, nas passarelas do Brasil e do mundo, nas
1
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revistas e até mesmo no terno que veste um político ou no vestido de uma avó. Moda
não é só “estar na moda”. Moda é muito mais do que a roupa. A Moda pode ser
enxergada se consegui visualizar uma evolução.
Mesmo na não-moda, na moda essencialmente prática, feita para finalidades
básicas (Como cobrir ou esquentar, por exemplo), escolhas são feitas: Entre cores,
botões e nesta escolha já está a moda, porque denota o gosto de quem escolheu
aquele botão ou de quem escolheu aquela roupa, assim, a moda está em tudo aquilo
que se veste, desde a manhã. O Look é a maneira como nos apresentamos para o
mundo e diz: este sou eu; eu sou assim( VINCENT-RICARD, 2002).
Uma das importâncias do estudo de moda é a análise do conceito de identidade,
que também será analisado neste trabalho, segundo EMBACHER (1999) o ser é um vira-ser que, motivado em direção àquilo que não é, procura superar-se num processo
contínuo de transformação, que é o conceito de identidade-metamorfose adotado pela
Psicologia Social.
A moda popularizou-se e o grande palco do espetáculo tornou-se a própria rua.
A característica de elitização da moda, ou melhor, do estilo, que sempre estratificou a
sociedade, agora igualou os gêneros e as classes e, dessa forma, como a moda, ou
melhor, o estilo, sempre encontrou maneiras de se reinventar, nesse momento
privilegiou os aspectos de luxo na tentativa de evitar a cópia por classes sociais menos
favorecidas materialmente. O espetáculo do brilho, do fausto, da exuberância, da
visibilidade e da excentricidade retrata o nosso tempo (final do século XX e início do
século XXI e, como diz com muita propriedade o francês Guy Debord, é a "Sociedade
do Espetáculo". ( BRAGA, 2005).
A diferenciação que ocorre entra a moda e sociedades é muito bem
relatada por LURIE (1997), onde ela cita que o caso mais óbvio éo o do estranjeiro em
traje nativo – o equivalente em roupas de uma língua estranjeira. Quando vemos uma
indiana de sari ou uma japonês com o quimono tradicional, nós as identificamos do
mesmo modo que identificaríamos um idioma estranjeiro, sem necessariamente
entender o que está sendo dito . Somente se “falamos”alguma roupa indiana ou
japonesa – isto é, somente se conhecemos o código da maneira de vestir destas

culturas-, teremos algma idéia das mensagens perticulares transmitidas por esta
indumentárias. Dentro das fronteiras nacionais, pode existir , pode existir o equivalente
tanto em indumentária quanto verbalmente, da língua estrangeira; mutas vezes os dois
são encontrados juntos. Os fazendeiros Amish e minonitas que vivem em comunidades
isoladas nos Estados Unidos e no Canadá, falam um idioma exclusivo que têm um
vestuário característico, assim como os judeus Hassídicos de Londres e Nova York.
Para o estrangeiro talvez pareçam todos iguais, mas os membros destas comunidades
reconhecem várias diferenças de significados. Entre os Amish, por exemplo, a barba só
é usada por homens casados. A roupa do homem judeu hassídico na cidade de Nova
York, segundo um estudo recente, indica seis graus diferentes de compromisso
religioso, do quase secular id que só usa casaco preto padrão abotoado da direita para
a esquerda, ao rebbe , que também usa barba comprida, cachos laterais, kapote (
paletó preto comprido), chapéu de zibelina, bekeshaer ( casacão hassídico de tecido
acetinado), e schich e zocken ( pantufas e meia brancas até o joelho).
Desta forma este trabalho objetivou fazer um levantamento do conhecimento do
campo da moda e algumas opções pessoais de membros docentes, discentes e
funcionários da Universidade Paranaense (UNIPAR) – campus – Umuarama, pois
acreditamos que o profissional de Moda só é capaz de criar para um determinado grupo
a partir do momento que tenha o conhecimento dos seus hábitos, necessidades e
opções. Ao mesmo tempo em que acreditamos que os dados levantados possam servir
de referências para futuros trabalhos de criação dos acadêmicos do curso de Moda da
UNIPAR campus Umuarama.

MATERIAL E MÉTODOS

Para obtenção dos dados foi aplicado um formulário previamente
aprovado pelo Comitê de Ética Envolvendo Seres Humanos da UNIPAR a 82
participantes da comunidade acadêmica. Após sua aplicação os resultados obtidos
foram tabulados e analisados estatisticamente. Neste trabalho foram consideradas
respostas para cinco questões, a saber: 1) para você o que é moda? 2) Como você
escolhe suas roupas? 3) o que você entende pelo termo “ prêt-a-porter” ? 4) Você acha

que as pessoas que usam roupas de marcas caras são? A quinta questão foi uma lista
com dez profissões relacionadas a moda e era pedido aos participantes que
marcassem aquelas que eles sabiam o que faziam seus profissionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a questão o que é Moda 34,72% dos participantes a classificam
como uma forma de arte; 36,11% como uma forma de comunicação e 27,78% como
uma importante indústria e somente 1,40% a consideram uma coisa fútil, isto indica
uma possível mudança no comportamento das pessoas que têm incorporado a moda e
os seus conceitos nos seus dia a dia provavelmente por influência da mídia, pois
atualmente é grande o número de programas que apresentados, principalmente pela
televisão.
Quanto a escolha das roupas, 89,23% afirmaram que escolhem suas
roupas pelo que mais combina com elas; 7,69% escolhem pelo preço mais barato;
3,08% de acordo com o que está na moda e nenhum entrevistado afirmou que compra
suas roupas pelo preço mais caro. Estes dados indicam que os entrevistados estão em
busca de um estilo próprio e cada vez menos se preocupando com tendências de
Moda.
Já o termo “prêt-a-porter” é desconhecido para 61,45% dos participantes e
26,51% marcaram como sendo qualquer roupa comprada pronta, o que indica que os
entrevistados desconhecem a base da produção industrial de Moda, ou seja o “prêt a
porter”.
32,98% acreditam que as pessoas que vestem roupas de marca são ricas;
26,60 % dizem que são pessoas que querem aparecer, enquanto 23,40 % dos
entrevistados afirmam que nunca pensaram nesta questão.
Em relação as profissões, as mais conhecidas são: alfaiate (91,46%);
gerente de loja (89,02) , estilista (86,59) e manequim (84,15%), enquanto que as menos
conhecidas são: “Beauty artist” (9,76%); modelista (48,78%) e “designer” de moda
(50,00%). o que indica que as pessoas realmente conhecem as profissões clássicas

relacionadas à moda e desconhecem as profissões mais novas ou mais comuns entre
os profissionais do setor.

CONCLUSÃO

Pode-se assim concluir destes dados preliminares da pesquisa que apesar do
grupo avaliado considerar a moda com uma área importante para a sociedade ainda
apresenta e ter uma noção do que é a moda ela não conhece a base da indústria de
moda atual que é o “prêt-a-porter”. Outro fato que chama a atenção é que 89,23% dos
entrevistados afirmarem que escolhe suas roupas com o que mais combina com elas,
demonstrando assim que elas possuem, ou pelo menos acreditam possuir, um estilo
próprio.
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FRANQUIA DO VESTUÁRIO FEMININO: UMA ANÁLISE NA RELAÇÃO
FRANQUEADO E FRANQUEADOR 1

No escopo do marketing de varejo, a franquia é tratada com destaque por
expressivos autores na área como Cherto (2003) e Las Casas (2000). Através dos
dados apontados pela Associação Brasileira do Franchising, constatamos a
importância expressiva do segmento do vestuário, pois trata-se do segundo
segmento mais lucrativo das franquias tendo assim sua importância realçada pelo
desempenho econômico que representa além de ser considerado o segundo
segmento de mercado com maior número de franqueadoras. (Guia de Franchising
do ano de 2003).
Na complexidade e na amplitude do tema, franquia do vestuário,
observamos que a relação entre Franqueador e Franqueado é uma relação
delicada, sujeita a crises que podem comprometer o sucesso empresarial. Assim
sendo nossa proposta é analisar a relação do Franqueado com o Franquesdor.
Nas operações de varejo pelas franquias, vários fatores interagem na
relação entre Franqueador e o Franqueado e influenciam o resultado do
empreendimento. Dentre estes fatores podemos citar: a Transferência de
conhecimento do Franqueador ao Franqueado; o Suporte AdministrativoOperacional; a Comunicação; a Confiança/Credibilidade e o Compromisso com o
relacionamento (Cohen; Silva, 2000).
A franquia funciona como o elo final da cadeia de distribuição da indústria
do vestuário. Uma vez que o produto confeccionado passando por uma cadeia de
distribuição que começa na confecção/ indústria, segue pelos distribuidores/
atacadistas para chegar até as lojas/ pontos de vendas, por exemplo, uma loja
franqueada, onde o consumidor final poderá adquirir o produto. Assim
identificamos a Franquia como parte do setor varejista.
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Seu crescimento é potencializado pelo aumento do número de shopping
centers que tem o interesse em possuir marcas que se identifiquem com seus
consumidores alvos. Assim, percebemos que as franquias de vestuário são
opções muito utilizadas quando as empresas de vestuário procuram expandir o
seu negócio.
Porém, o que fica claro na análise destes dados é a importância das
Franquias que por oferecerem mais apoio ao empreendedor, podem oferecer mais
sustentação para o sucesso do empreendimento. Além do que, o varejo é o setor
que mais emprega mão de obra, segundo Las Casas (2000) sendo responsável
por uma dos setores mais dinâmicos da economia nacional.
Assim sendo, devido à relevância sócio-econômica do varejo – setor onde
as franquias operam – este trabalho poderá colaborar para a melhor qualificação
gerencial das pequenas e médias empresas que optam por uma franquia como
negócio próprio. Passando então a ser beneficiados por este trabalho as
associações, consultores e pesquisadores deste tema.

Metodologia da Pesquisa de Campo

A pesquisa de campo entrevistou uma pesquisa quantitativa em uma
amostra não probabilística e de conveniência, na qual foram entrevistados quinze
donos de franquias do vestuário feminino em Ribeirão Preto. Devido ao número
pequeno da amostra, entendemos que os resultados aqui relatados devem ser
entendidos como indicadores e não generalizados para população.
O instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado com
perguntas fechadas, nas quais foram abordados cinco aspectos indicados pela
literatura acrescida de informação sobre o franqueado. As escalas procuraram
mensurar a importância daquele item na operação de sua franquia e, bem como
se tendo sido implantado, qual o índice/nível de sua satisfação, havendo sua
implementação, qual índice de sua satisfação.

Perfil da Amostra

Devido ao número reduzido de respondentes, os resultados desta pesquisa
não devem ser generalizados, mas apenas tomados enquanto indicadores de um
comportamento. A pesquisa procurou entrevistar os proprietários das franquias de
roupas femininas em Ribeirão Preto, e talvez por isso ficou limitada aos poucos
empresários que se encontravam na cidade na época da Coleta dos dados.
A grande maioria dos respondentes (66,67%) abriu sua franquia a partir de
1990, e, embora em 80% dos casos esta seja a primeira franquia, 46,67% já
declararam ter tido experiência anterior com comércio e apenas 20% tiveram
experiência com franquias. Outro dado importante do perfil destes empresários é
que a maioria, cerca de 80%, ou possui 1 ou 2 lojas (40%) ou possui 3 ou 4 lojas
(40%).
Observando estes dados podemos afirmar que trata-se de uma amostra
que possui experiência no setor varejista e com escolaridade declarada no nível
Superior. Dessa forma, arriscamos afirmar que a compreensão do questionário
deu-se de forma adequada.

RESULTADOS TABULADOS
Nesta parte estaremos apresentando os resultados tabulados de todas as
questões apresentados aos franqueados. Esclarecemos que cada item estudado
em nossa pesquisa foi abordado por questões pertinentes a cada uma deles.
O item Transferência de Conhecimento do franqueado foi abordado em
quatro questões que abordam a oferta de Manual de Operação e Treinamento aos
franqueados e seus funcionários.
Com relação o Suporte Administrativo e Operacional oferecido ao
franqueador, o nível de satisfação e importância foi medido através de seis
questões relativas a visitas de Supervisores e Consultores, bem como a existência
de Cooperativa de Compras, Promoções de alcance nacional, Sistemas de
Controles de estoques on line e cumprimento nos Prazos de Entrega.
Outro item pesquisado diz respeito aos meios de Comunicação interna das
franquias, sendo que este quesito foi abordado em cinco questões relativas a

existência de Relatórios de Desempenho, Jornais Internos, Conselho de
Fraqueados, Telefone Exclusivo para franqueados e de modo geral, o Acesso ao
Franqueador da marca.
Os dois últimos itens da pesquisa buscaram aferir a satisfação com a
Credibilidade e Compromisso inspirados pelos franqueadores e percebida pelos
franqueados. Estes itens foram abordados e oito questões.

RESULTADOS
1 Transferência de Conhecimento:
1.1: Existência de Manuais de Operação: Quando questionados sobre a existência
de MANUAIS de Operação das franquias, 100% responderam considerar
IMPORTANTE este item. Entretanto cerca de 46% ainda não recebem o manual e
entre os que recebem, mais da metade estão satisfeitos com o material fornecido
pelo Franqueador.
1.2: Programa de Treinamento para novos franqueados: Quando questionados
sobre a oferta de TREINAMENTO para novos franqueados, 100% responderam
considerar IMPORTANTE este item. Nota-se que apenas 13% não receberam
este treinamento e entre os que receberam, mais da metade, aproximadamente
60% se declaram satisfeitos com o treinamento oferecido pelo Franqueador.
1.3:Treinamento para funcionários antes da abertura da Franquia: Indagados
sobre o TREINAMENTO para funcionários antes da abertura da Franquia, 92%
responderam considerar IMPORTANTE este item. Porém cerca de 26% ainda não
recebem o treinamento e entre os que recebem, 63,6% estão satisfeitos com o
treinamento oferecido pelo dono da marca.
1.4: Treinamento Periódico após a inauguração: Quando questionados sobre o
TREINAMENTO PERIÓDICO após a inauguração oferecido pelo Franqueador,
100% responderam considerar IMPORTANTE este item. Entretanto cerca de 40%
ainda não recebem o treinamento e entre os que recebem, 66,6% estão satisfeitos
com o treinamento oferecido pelo Franqueador.
2 Suporte Administrativo – Operacional

2.1: Visitas de supervisor de Campo: Embora 93,3% considere importante a visita
do SUPERVISOR DE CAMPO, cerca de 33% ainda não recebem a visita e entre
os que recebem, 80% estão satisfeitos com o treinamento oferecido pelo dono da
marca.
2.2: Consultor para ajudar nas dificuldades da operação: Quando questionados
sobre o CONSULTOR para ajudar nas dificuldades da operação oferecido pelo
Franqueador, 86% responderam considerar IMPORTANTE este item. Entretanto
cerca de 53% ainda não recebem a consultoria e entre os que recebem, 85%
estão satisfeitos com a consultoria oferecida pelo Franqueador.
2.3: Existência de central/cooperativa para compra de materiais e suprimentos:
Sobre a existência de CENTRAL/COOPERATIVA para compra de materiais e
suprimentos, 93% responderam considerar IMPORTANTE este item. Porém cerca
de 33% ainda não tem uma central/cooperativa e entre os que têm, 90% estão
satisfeitos com a central/cooperativa oferecida pelo dono da marca.
2.4: Promover a marca a nível nacional: Quando questionados sobre oferta de
PROMOVER a marca a nível nacional, 100% responderam considerar MUITO
IMPORTANTE este item. Nota-se que apenas 20% não receberam esta promoção
e entre os que receberam, mais da metade, 91,6% se declaram satisfeitos com a
promoção oferecida pelo Franqueador.
2.5: Preocupação em facilitar os pedidos de compra e em cumprir prazos de
entrega: Ao responderem sobre a preocupação dos franqueadores, em facilitar
PEDIDOS DE COMPRA e em cumprir PRAZOS DE ENTREGA, 100%
responderam considerar MUITO IMPORTANTE este item. Nota-se que apenas
13% das franquias não se preocupam em facilitar pedidos e prazos, e entre os que
preocuparam, 69,2% estão satisfeitos com a preocupação e cumprimento
oferecido pelo dono da marca.
2.6: Sistema on line de controle de estoque para orientação de compras: Quando
questionados sobre a disponibilização do SISTEMA ON LINE de CONTROLE DE
ESTOQUE

para

orientação

de

compras,

86%

responderam

considerar

IMPORTANTE este item. Entretanto cerca de 60% ainda não trabalha com o

sistema on line e entre aqueles que já trabalham com este sistema,
aproximadamente 66% estão satisfeitos.

3 Comunicação
3.1: Relatório sobre o desempenho do Franqueado: Ao responderem sobre a
solicitação do RELATÓRIO sobre o DESEMPENHO DO FRANQUEADO, 86%
responderam considerar IMPORTANTE este item. Porém cerca de 53% ainda não
recebem este relatório e entre os que recebem, 100% estão satisfeitos com o
relatório solicitado pelo Franqueador.
3.2: Existência de Conselho de Franqueados: Sobre a existência do CONSELHO
DE FRANQUEADOS, 86% responderam considerar IMPORTANTE este item.
Nota-se que mais da metade, aproximadamente 73% ainda não compõe o
conselho e entre aqueles que participam destes conselhos, 100% consideram
satisfeitos com a atuação deste conselho.
3.3: Existência de fluxo contínuo de jornais internos: Quando questionados sobre a
existência do fluxo contínuo de JORNAIS INTERNOS, 66% responderam
considerar IMPORTANTE este item. Entretanto cerca de 80% ainda não recebem
os jornais internos e entre os que recebem, 100% estão satisfeitos com os jornais
fornecidos pelo Franqueador.
3.4: Existência de número telefônico específico para atender Franqueados: Com
relação à existência de um NÚMERO TELEFÔNICO ESPECÍFICO para atender
Franqueados, 86% responderam considerar IMPORTANTE este item. Porém
cerca de 40% ainda não tem o número e entre os que tem, 100% estão satisfeitos
com o número fornecido pelo Franqueador.
3.5: Se o Franqueador é acessível aos Franqueados: Ao responderem sobre a
acessibilidade do Franqueador aos Franqueados, 100% responderam considerar
IMPORTANTE este item. Nota-se que apenas 1% ainda não considera "fácil" o
acesso ao Franqueador e entre os que são acessíveis, 71,5% estão satisfeitos
com o dono da marca.

4 Confiança e Credibilidade
4.1: Existência do cumprimento integral do contrato por parte do Franqueador:
Quando questionados sobre sua percepção do cumprimento integral do
CONTRATO

por

parte

do

Franqueador,

100%

responderam

considerar

IMPORTANTE este item. Entretanto cerca de 26% ainda não conseguem perceber
o respeito integral ao contrato por parte do Franqueador e entre os que tem tal
percepção, aproximadamente 90% estão satisfeitos.
4.2: Existência de declaração de missão e os valores éticos e organizacionais da
empresa: Indagados sobre a existência de declaração de MISSÃO E VALORES
ÉTICOS

organizacionais

da

empresa,

79%

responderam

considerar

IMPORTANTE este item. Porém cerca de 60% ainda não recebem os mesmos, e
entre os que recebem, 100% estão satisfeitos com a declaração e os valores
éticos.
4.3: Tratamento igual entre os Franqueados: Com relação ao TRATAMENTO igual
entre os Franqueados, 100% responderam considerar IMPORTANTE este item.
Nota-se que apenas 26% não recebem este tratamento e entre os que recebem,
mais da metade, aproximadamente 81% se declaram satisfeitos com o tratamento
igual entre Franqueados oferecido pelo dono da marca.
4.4: Fornecimento de lista dos Franqueados com endereço completo e telefone:
Ao responderem sobre o fornecimento da LISTA DOS FRANQUEADOS com
endereço completo e telefone, 86% responderam considerar IMPORTANTE este
item. Percebe-se que apenas 5% ainda não receberam e entre os que receberam,
100% estão satisfeitos com o fornecimento da lista pelo Franqueador.

5 Compromisso com o Relacionamento
5.1: Existência de esforço do Franqueador para garantir a continuidade da
parceria entre ambos: Quando questionados sobre a existência do esforço do
Franqueador para garantir a CONTINUIDADE DA PARCERIA entre ambos, 100%
responderam considerar IMPORTANTE este item. Entretanto cerca de 20% ainda
não percebem o esforço e entre os que percebem, 75% estão satisfeitos com o
esforço fornecido através do dono da marca.

5.2: Existência de esforço do Franqueador para evitar conflitos e resolver
problemas: Com relação à percepção do esforço do Franqueador para EVITAR
CONFLITOS E RESOLVER PROBLEMAS, 100% responderam considerar
IMPORTANTE este item. Porém cerca de 26% ainda não percebe o esforço e
entre os que percebem, 81,8% estão satisfeitos com o esforço do Franqueador.
5.3: Preocupação com a não abertura de concorrência na área do Franqueado: Ao
responderem

sobre

a

preocupação

com

a

NÃO

ABERTURA

DE

CONCORRÊNCIA na área do Franqueado, 100% responderam considerar
IMPORTANTE este item. Nota-se que apenas 4% ainda não tem esta
preocupação e entre os que tem, 90,9% estão satisfeitos.
ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO
Nesta parte estaremos analisando separadamente os itens estudados em
nossa pesquisa. Nesse sentido, observamos que com relação ao item
Transferência de Conhecimento do Franqueador ao Franqueado, embora seja
apontado como algo importante no ponto de vista dos Franqueados, pois em todas
perguntas a tendência aponta para um nível de Importância alto, o índice de
satisfação aponta níveis mais baixos, o que nos indica que os franqueadores não
estão dando a atenção devida a este item.
Em uma avaliação geral, no que diz respeito ao Suporte Administrativo –
Operacional

oferecidos pelos donos das marcas aos seus franqueados,

percebemos haver um nível de satisfação relativamente alto. Nos da atenção a
itens referentes a “consultoria” e “sistemas on line”, embora reconhecidos como
“muito importante”, não tenha sido ainda implantado na maioria das lojas
pesquisadas.
Com relação à Comunicação entre o Franqueador e o Franqueado, nos
chama atenção que não é uma prática comum no sistema de franquias. A
utilização de meios de comunicação – jornais internos, n.º de telefone exclusivo,
divulgação dos resultados dos franqueados – são ações consideradas
importantes, porém não implementadas. Sendo minoria o n.º de franquia que
tenha implantado formas/meio de comunicação entre seus franqueados, porém

nestas a satisfação alcança um índice absoluto de 100%, sendo que somente o
acesso ao próprio franqueador não tenha obtido essa unanimidade.
Ao serem questionados quanto a suas percepções de Confiança e
Credibilidade aos franqueadores como já esperado, todos foram unânimes em
considerar muito importante que esta parceria entre o Franqueador e o
Franqueado esteja pautada em uma relação de confiança e credibilidade. Sendo
que os índices de satisfação também sejam altos – ao nosso ver, não haveria
sentido fazer negócio com quem não nos inspirasse confiança e credibilidade.
Ao analisarmos a percepção do franqueado sobre o Comprometimento seu
parceiro com relação ao desenvolvimento e fortalecimento das franquias, mais
uma vez, constatamos a unanimidade sobre a importância desta percepção.
Entretanto nos chama atenção, o fato de algo que é tão importante e, ao nosso
ver, tão óbvio que 25% alegaram nem sequer ter esta percepção.
Concluímos que parte destes franqueados que mesmo entre aqueles que
possuem o apoio de seus franqueadores, estão “muito a desejar”, ou seja, os
donos das unidades franqueadas esperam ansiosamente que seus franqueadores
percebam os pontos negativos da relação e se interajam de uma forma mais
organizada, no que se diz respeito à estrutura, a participação e a percepção de
cada item pesquisado nos parágrafos acima sob a visão do franqueado, para que
estes parceiros conquistem o mesmo objetivo: o sucesso.
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A AGRESSIVIDADE NA INDUMENTÁRIA PUNK E SEU TRAJE DE OPOSIÇÃO 1

O movimento punk surgiu na Inglaterra em 1976, vindo com a necessidade de
expressar uma realidade social e real que o mundo se negava a mostrar, havia um
cenário social que trazia à tona a revolta dos jovens pouco privilegiados e de baixa
renda, que tinham um plano de vida sacrificada pela crise econômica, altas taxas de
desemprego e sem um futuro promissor. Logo o movimento se alastrou e chega aos
Estados Unidos com um contexto um pouco diferente, pois não estava acontecendo
uma grande crise econômica no país e nem uma taxa de desemprego tão brusca como
estava ocorrendo na Inglaterra, porem o movimento punk chega com o mesmo fervor,
onde logo se torna popular atraindo jovens americanos ao movimento. O movimento
veio com manifestações em todos os sentidos: sociais (rompendo-se com a imagem
conservadora que até então eram os costumes da sociedade na Inglaterra), políticos
(criticas relacionado ao governo, sua forma de governar e a situação da crise e o
desemprego entre os jovens), musicais (a musica fica mais simples com letras focando
o dia a dia dos jovens mostrando os seus problemas e idéias) e principalmente visuais
(os jovens aderem uma “estética” onde o belo e feio, usando roupas rasgadas de
segunda mão incluindo elementos como tachas, correntes, alfinetes entre outras
coisas). Em vista disso o movimento Punk marcou inicialmente um propósito
consistente na forma de musica e no visual agressivo na indumentária e seus
complementos (cabelo, maquilagem e calçado).
Com isso teremos como enfoque principal à forma de se expressar à agressividade no
modo de se vestir dos jovens punks. Partiremos do pondo do comportamento dos
jovens punks, suas atitudes e o seu estilo que provocou um desconforto na sociedade
da época.
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O punk trouxe grandes influencias dentro de contextos musicais, visuais e muita atitude
mesmo para os dias de hoje.
No universo da moda, por exemplo varias marcas em que grandes estilistas buscam ou
buscaram inspirações do movimento punk vivido na década de 1970.
Partindo desses conceitos buscaremos meios de interagir profundamente ao tema,
procurando autores que abordaram o movimento punk.
Segundo Antonio Bivar que publicou o livro O que é Punk, em 1982 o punk representa
um universo musical de uma geração cansada com os vestígios deixado dos anos
1960 onde agora a juventude dos anos 1970 esperavam por algo novo voltados para
outros caminhos que não fossem só a estética hippie e paz e amor. Bivar mostra a
essência das bandas punks, e o comportamento e as atitudes de músicos que mais
tarde viraram ícones do movimento Punk. Porém Antonio Bivar não entra
profundamente na questão da agressividade do vestuário punk que é colocada dentro
de um contesto visual do movimento.
Partindo daí levantaremos uma relação com a forma de vida e os problemas sociais
enfrentados nesse período verificando quais motivos que levaram a juventude a se
expressar de uma forma maneira radical usando como suporte um contexto visual de
se vestir, refletindo-se contra a sociedade da época.
Teremos como idéia central aprofundar a atender a juventude do período de1976 à
1982 quando muitos jovens saiam da escola e não tinham bases financeiras para
entrarem em uma faculdade e muito menos empregos para garantirem um futuro
melhor.
O Punk veio com uma certa retomada e influência dos anos 1950, onde o rock era
mais básico e simplificado. Os jovens punks começam então a buscar caminhos
diferentes se expressando através das musicas, dizendo a sua realidade de vida e o
seu lugar perante uma sociedade que não aceitaria imediatamente a petulância desses
jovens do subúrbios que apenas reivindicavam seus direitos (melhora de vida,
emprego, estudo etc).
A principio entendemos então que muito do que foi citado usando referências do livro
de Legs McNeil, “Mate-me por Favor”, e de Antonio Bivar, “O QUE É Punk”,
percebemos que houve uma mudança de comportamento juvenil quando o Punk entra
em cena começando pelo visual, quando muitos jovens especificamente as garotas

começam a exagerar na maquilagem carregando os olhos de preto, vestindo
minivestidos, ou apenas uma camisa de homem bem larga e complementando com
uma gravata. Os garotos não ficavam para trás e compravam peças de roupas de
segunda mão, paletós, calças, camisas, gravatas que eles usavam do jeito que eram
encontradas ou dando-lhe um retoque pessoal nelas ou arrancando pedaços aqui e ali
e acrescentando manchas, mensagens e símbolos, colocando alfinetes e correntes e
até mesmo rasgando as peças mostrando um efeito de que foram resgatadas de uma
guerra.
Este aspecto visual do movimento punk casou um forte impacto na época onde a
Inglaterra vinham de uma imagem de tradição conversadora gerando assim um ataque
frontal a sociedade.
Este trabalho levanta a importância de discutir, pensar o que foi e como ocorreu o
movimento punk, e um de seus aspectos mais significativos e a indumentária punk. Um
movimento que criou uma contracultura e um momento de crise econômica e expôs
uma juventude insatisfeita com o modo de vida que levavam. O movimento teve alta
importância na história interligando-o ao universo da moda, onde teve uma grande
influência no comportamento, atitude e na forma de se vestir, alem da cena musical,
abrindo subdivisões dentro do cenário do rock nos dias de hoje.
Portanto chegaremos a ponto de entender que o movimento punk foi de tal importância
e influente para gerações seguintes em aspectos musicais e o modo de se expressar
suas idéias, angustias dentro do conceito da vestimenta dos jovens quando muitos
jovens de hoje adaptam o movimento, transferindo as raízes musicais e idéias, e a
forma de se vestir que no passado foi considerado algo de impacto dentro na sociedade
e que hoje se transforma naquilo que se denomina “modismo” ou mesmo modinha.
Pretende-se ao longo da pesquisa analisar a relação existente entre o comportamento,
a atitude e os enfoques musicais que se unem na expressão visual da indumentária
punk. Através da pesquisa mostraremos os conceitos levantados dentro do período de
1976 onde e o inicio do punk até meados de 1982 quando o punk vai perdendo o seu
espaço perante outros movimentos juvenis de décadas seguintes. Alem disso conhecer
profundamente como foi o movimento Punk, seus conceitos e analisar a agressividade
que transparece no modo de se vestir dos jovens punks. Ao mesmo tempo, o objetivo
final do trabalho é dar suporte teórico para a elaboração de um editorial de moda a ser

concluído no final do segundo semestre, tendo como conceito principal à indumentária
punk.
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EXTENSÃO DE MARCA: O VESTUÁRIO COMO UMA POSSIBILIDADE EM
POTENCIAL PARA EMPRESAS DE DIFERENTES CATEGORIAS DE PRODUTO

1

Com os novos avanços da tecnologia no mercado de hoje, os produtos tendem a se
tornar muito parecidos e um dos mais importantes diferenciais, senão o mais importante
diferencial se encontra na Marca, no poder de sua influência.
A Marca em si vai além do produto, assegura seu valor perante o cliente. Segundo
Tavares (1998), o produto é apenas o material que a empresa fabrica, mas o que o
consumidor compra é a Marca.
Em negócios de moda é comum que marcas consolidadas, após iniciarem seus
negócios com o vestuário, estendam seus valores a outros produtos pertencentes a
categorias similares, como acessórios. Pode-se citar marcas como Chanel, que passou
a ter em seu mix de produtos, óculos de sol, bolsas e perfumes, e mesmo marcas
nacionais como a Zoomp que apresenta um trabalho semelhante.
Como já afirmado pelo autor Tavares (1998) é muito difícil uma empresa conseguir
atender segmentos muito distintos com uma mesma marca, esse tipo de ação pode
gerar diferenças de estilo no produto. Porém constata-se no mercado alguns exemplos
que não seguem esta estratégia
Neste contexto, a presente pesquisa desenvolvida na área de negócios de moda
trabalha o tema extensão de marca, limitando-se a identificar as principais práticas de
extensão de marca de produtos de outras categorias, para produtos do vestuário.
O mercado de moda - histórico, caracterização e estrutura - foi abordado pela
pesquisa para poder justificar o interesse destas empresas que inicialmente não se
relacionam com os negócios de moda, mas que percebem uma oportunidade neste
segmento. Os números da pesquisa comprovam que é um mercado em constante
crescimento e bastante oportuno, além de apresentar poucas barreiras para a entrada
destas empresas no mercado.
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A pesquisa também apresenta a discussão entre Produto e Marca, onde se afirma
que a Marca é o produto dos negócios de moda, pois se os produtos são muito
similares, é a Marca a responsável pelo diferencial deste produto e a fidelização do
consumidor.
Uma das estratégias de marketing responsável pelo crescimento e reconhecimento
da marca é a Extensão de Marca. Em negócios de moda é muito comum o início dos
negócios com vestuário e a extensão da marca em acessórios. No mercado atual
encontra-se uma situação inversa a esta, empresas que iniciaram seus negócios em
outra categoria de produtos, optaram pelo vestuário como uma extensão de sua marca.
Na área de administração o tema extensão de marca é bastante abordado por
autores como David Aaker (2001) e Philip Kotler (2000), porém para o mercado da
moda não há um maior aprofundamento. Revistas especializadas na área de negócios,
como Exame e Veja, também aumentaram suas matérias com relação à área de
negócios de moda o que demonstra o crescimento e a importância destes negócios no
atual cenário econômico.
Em negócios de moda o tema Extensão de Marca é pouco explorado, portanto este
trabalho apresenta-se como uma colaboração para o estudo de gestão e extensão de
marca no âmbito científico dos estudos de gestão. Por outro lado, com o crescimento
da área de negócios de moda, o fortalecimento das empresas e a conseqüente
obtenção de bons resultados financeiros, a sociedade se beneficia de um modo geral
nos aspectos sociais e econômicos com a geração de novos empregos, aumento de
renda com reflexos positivos na economia do país.
Diante de tal situação a pesquisa tem como objetivo mapear as empresas de
diferentes categorias de produto, mas que percebendo uma oportunidade passaram a
explorar o segmento vestuário.
A presente pesquisa foi bibliográfica, com fontes em livros, revistas especializadas e
sites acadêmicos.
A pesquisa ainda está em andamento, porém alguns resultados preliminares podem
ser percebidos. Algumas marcas já podem ser identificadas praticando a extensão de
marca estudada, entre elas, a Coca-Cola, que tem como produto original o refrigerante
e há dois anos lança coleções periódicas para a sua grife; a Caterpillar, conhecida pelo
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maquinário agrícola e que há pelo menos dez anos trabalha com peças do vestuário e
calçados; a Jeep, que trabalha com carros esportivos, principalmente jipes e que
apresenta acessórios de vestuário e também a Harley-Davidson, famosa por suas
motos ousadas e que se estendeu a calçados.
Devido a grande homogeneidade dos produtos no mercado atual, as empresas
sempre buscam um diferencial para se destacarem em meio aos concorrentes e no
mercado de moda, um dos maiores diferenciais é a Marca. Os produtos de moda em
meio a seu movimento cíclico, ou seja, as constantes mudanças de tendências,
apresentam um “ciclo de vida”, não só relacionado à durabilidade do produto, mas
também a duração das tendências no mercado. Em meio a esta situação, percebe-se
que a Marca ganha destaque como sendo um dos grandes diferenciais e é a ela que se
agrega o valor estendido ao produto.
Um das estratégias adotadas pelas empresas visando o seu crescimento e o
reconhecimento de sua marca é a Extensão de Marca. Nos negócios de moda as
extensões mais comuns são aquelas que iniciam com o vestuário e estendem a
acessórios como: calçados, bolsas, óculos e jóias, até perfumes e cosméticos. Mas
mesmo contrariando os especialistas de marketing, encontra-se no mercado exemplos
de marcas que se estenderam de uma categoria muito distinta para o vestuário.
Dentre estes exemplos pode-se perceber que alguns segmentos são mais
propensos a este tipo de extensão de marca do que outros. As marcas que refletem um
estilo de vida são mais fáceis para estender-se ao segmento de moda, pois a moda
trabalha muito bem o estilo das pessoas, e esta identificação de estilo com a marca
caracteriza a lealdade e o comprometimento de seus consumidores.
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UM OLHAR LINGÜÍSTICO SOBRE OS REGISTROS DOS TERMOS DA MODA
NA MÍDIA BRASILEIRA 1

1.Considerações iniciais
O estudo da linguagem humana sempre despertou curiosidade e interesse nas
mais diferentes culturas e sociedades em todos os períodos históricos, dada a sua
importância em registrar todas as possíveis variações. Estudando o conjunto de
códigos usados, conseguiremos encontrar a realidade social desse grupo, e, assim
sendo, devemos salientar a idéia de que há uma estreita interação entre o seu código
lingüístico e a sua cultura e ideologia.
Bakhtin (1981), em sua análise a respeito da língua, afirma que todo símbolo é
ideológico e a ideologia é um reflexo das estruturas sociais de uma determinada
sociedade e que toda modificação da ideologia acarreta uma modificação da língua.
2. As influências lingüísticas na Moda
Na história da Moda fica confirmada a crença de que, no vestuário de influência
francesa, prevaleceu a sedução e no de influência inglesa e, sobretudo sob a influência
americana, prevalece o senso do útil, do confortável, do informal, sem esquecer de toda
a sedução. Se, em Paris, a Moda cultuava a elegância, a beleza, o desejo de encantar,
a Moda nova-iorquina, desde os anos da Guerra, torna-se ideal para a mulher que anda
por todos os lados fazendo-se adequada para todas as atividades, tanto as da manhã
quanto as da tarde e da noite. O ideal de sedução ou de utilidade, evidentes nos estilos
e nas peças do vestuário, foi também assinalado no predomínio da língua francesa ou
da língua inglesa, veículos de expressão das culturas que elegem tais valores. Parece
natural que, mudadas as fontes inspiradoras de estilos e produtoras de matérias para a
Moda, fossem alternadas também as línguas de onde vêm os nomes dos materiais, das
peças e dos estilos do vestuário, assim como dos meios e modos de produção e
consumo.A funcionalidade, a descontração é o que mais se sobressaem nos dois trajes
absolutamente inovadores do século XX: o jeans e o sportwear. Cumpre notar que até
mesmo costureiros franceses, tão ciosos de sua hegemonia na Moda mundial, passam
1

ENCARNAÇÃO, Márcia Regina Teixeira da – Mestranda em Lingüística, Área de
Concentração em Semiótica e Lingüística Geral - Universidade de São Paulo - USP

a aceitar palavras do inglês para dar nome a novos estilos e a novas coleções. Assim, a
expressão new-look, usada para designar a Moda de Dior elaborada em 1947, foi
criada por uma jornalista americana. Em 1954, ao criar uma linha mais solta e curta,
Dior a chama flat-look.
Reitera-se aqui que os estudos de base lexical instrumentam um maior e melhor
conhecimento da língua falada, ao mesmo tempo em que nos propiciam o
reconhecimento das múltiplas diferenças culturais que compõem a realidade de um
mesmo país.
3. A adoção dos termos estrangeiros – Os empréstimos
Como cada língua tem um recorte cultural próprio, ao se adotar um termo novo
de outra língua, estar-se-á adotando, conseqüentemente, um novo recorte e seu
correspondente lingüístico. A esse processo, damos o nome de empréstimo.
Os empréstimos na Moda buscam, sobretudo, a evocação de um ambiente
cultural de uma situação social prestigiosa. Um exemplo disso é a palavra Chic, que se
difundiu com a moda procedente de Paris. Ao decair esta moda, a palavra diminuiu seu
uso.
A pressão econômica e cultural sobre a sociedade brasileira produz um
mimetismo que se desenvolveu em razão do prestígio de uma sociedade de consumo,
dominado pelo poder econômico. É um produto ideológico que acaba se manifestando
de maneira concreta.
4. Um breve relato sobre os pólos de irradiação da Moda para o mundo
Percorrendo a História da Moda, pode-se compreender melhor o vai-e-vem de
influências: ora predominante francesa, ora inglesa e, mais tarde, americana.
No século XVIII, a França era líder indiscutível na política e na moda. Inglaterra e
Estados Unidos começaram a se impor como produtores de moda a partir da segunda
metade do século XIX, época de prosperidade crescente que gerou maior elaboração
nas roupas. Se Paris foi o centro difusor da Moda, vem sobretudo da Inglaterra e dos
Estados Unidos a sua irradiação.
A primeira máquina de costura, uma Singer, apareceu na Inglaterra em 1851;
também aí surgiu a primeira máquina de cortar, em 1858. Veio dos Estados Unidos o
movimento para um traje feminino mais racional, com Amélia Jenks Bloomer.. Foi o

inglês Worth que, mudando-se para Paris, deu início à alta costura. Na produção de
tecidos, a influência inglesa tornou-se hegemônica porque a Inglaterra foi o primeiro
país a fazer a revolução industrial, cuja arrancada se deu na indústria do algodão. Foi
também neste país que a lã, já produzida antes artesanalmente, se industrializou.
5. O Predomínio de uma língua sobre outra no vocabulário da Moda
Vincent-Ricard (1989:145), reconhece a força do inglês na Moda mundialmente e
diz que o predomínio da língua inglesa é evidente, e que o termo chic é praticamente o
único que os livros e revistas internacionais não traduzem. As demais línguas
européias, e também as africanas e asiáticas, contribuem pouquíssimo para a Moda
internacional. E mesmo a Moda japonesa, de influência tão forte e tão disseminada, até
agora só conseguiu impor o termo quimono”.
Quando fala da evolução da linguagem da Moda, como reflexo das
transformações da sociedade, Vincent-Ricard se detém em duas palavras bem
características de uma e outra língua, para confrontar seus significados. São as
palavras chic (francês) e look (inglês).
No português do Brasil, em sua parcela aqui descrita, também fica evidente o
fenômeno mundial de influências dos principais pólos criadores da Moda refletidos na
contribuição da língua francesa e da língua inglesa no vocabulário.
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termos da Moda coletados em revistas brasileiras no período de 2001 a abril de 2004 e
efetuamos um levantamento estatístico da língua predominante.
6.Organização dos termos no exemplário
Os termos foram recolhidos em um corpus de divulgação dirigido a leitores não
especializados e estão organizados da seguinte maneira:
Bikers s.m.pl.
[ingl.ciclista], palavra não dicionarizada em português
Estilo de roupa inspirado em esportes.
“ Esporte total: Givenchy se inspirou nos bikers”R.C. agosto 2003.
7. Resultados obtidos no corpus pesquisado
No total de palavras coletadas nos textos das revistas supracitadas, há uma
predominância da língua inglesa, conforme demonstra o gráfico.

A língua inglesa impõe-se como predominante sobre as línguas francesa e
portuguesa. Esse número obtido refere-se apenas aos termos emprestados que
continuam sendo utilizados na grafia e fonética originais. A incidência de termos de
língua inglesa encontrados representa 46% da totalidade do universo em estudo.
Retrata, na sua totalidade, quase a soma das outras duas línguas aqui representadas.
Ou seja, os termos de língua portuguesa, precisam ser acrescidos de 64,28% para que
se obtenha a mesma freqüência da língua inglesa no corpus; e os termos de origem
francesa precisam ser acrescidos de 76,9% para que se obtenha a mesma freqüência
dos termos de língua inglesa nesse corpus.
8. Considerações finais
Os pólos criadores de Moda continuam registrando a sua predominância sobre a
língua portuguesa do Brasil, confirmando que, quando importamos Moda, trazemos
com ela, não somente os tecidos, os fios, as cores da estação, mas também os termos
que as designam e, nesse intercâmbio, é que comprovamos que é no universo lexical
que encontramos a realidade social, ressaltando, mais uma vez que há uma estreita
interação entre o código lingüístico de um determinado grupo, a sua cultura e ideologia.
“É estudando a língua, afirma Goodenough (1966:39), que o ser humano pode
apoderar-se do tronco de uma cultura. Só através desse meio, o etnólogo pode ter a
esperança de compreender a cultura de um grupo”.
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MODA E ARQUITETURA: UMA ANALOGIA PROJETUAL 1

A partir da inserção da moda e da arquitetura no universo das artes visuais, identificase a forma como sendo um meio de expressão para ambas. Por moda, termo aqui
utilizado no sentido de mudanças no hábito de vestir, desde o seu surgimento, por volta
dos séculos XVI e XV, na Europa Ocidental, compreende-se linguagem, e como tal,
expressão de idéias, sentimentos e modos de comportamento do indivíduo e da
sociedade. Já arquitetura, é toda intervenção no meio ambiente concebida com o intuito
de dispor e organizar plasticamente o espaço, buscando responder de maneira
satisfatória a um conjunto de prioridades e necessidades dos usuários através do que
se convencionou chamar de partido arquitetônico. Logo, arquitetura é a arte da
organização do espaço que pode ser expressa através da edificação.

Formalmente, moda e arquitetura aproximam-se em várias situações delimitadas por
um mesmo período histórico e submetidas a uma mesma realidade sociocultural. Souza
(1996) e Caldas (2004), nos apresentam vários exemplos que aproximam moda e
arquitetura sob o ponto de vista formal. A silhueta do vestido império, por exemplo, tem
suas características semelhantes à da decoração neoclássica. A este fenômeno,
também extensivo ao design de objetos, chamamos de zeitgeist, termo alemão que,
grosso modo, significa “espírito do tempo” Caldas (2004, p.73). Revezando-se como
pólos de prescrição de design, moda e arquitetura têm, a partir de questões
relacionadas ao funcionalismo e às significações psicológicas, um outro ponto comum:

As roupas, como a casa, são protetoras; mas, estando mais perto do corpo e nele
propriamente apoiadas, elas são (ao contrário da casa) portáteis. Com sua ajuda
carregamos – como caracóis e tartarugas – uma espécie de casa em nossas
costas e disputamos as vantagens do abrigo sem as desvantagens de nos
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tornarmos sésseis. Inventamos até mesmo um número de objetos que estão na
natureza de transição entre roupas e casas. (FLÜGEL 1966, p.74).

Assim, devido à sua proximidade com o corpo, a roupa também exerce o papel de
primeira arquitetura, uma espécie de “abrigo imediato” (Rebello e Oliveros, 2005, p. 76).
Quando à praxe, os ofícios do arquiteto e do estilista aproximam-se principalmente
através da utilização do desenho como linguagem. É a partir de uma representação
bidimensional, o croqui, que são resolvidos problemas “de equilíbrio, de volumes, de
linhas, de cores, de ritmos, para então se chegar a uma forma que é a medida do
espaço”. (SOUZA, 1996, p. 33).

A partir de tais relações, torna-se possível a utilização da arquitetura de concepção no
desenvolvimento de produtos de moda. De acordo com Silva (1994), o conceito de
arquitetura de concepção – arquitetonicidade – refere-se à arquitetura não como um
produto, mas sim como um processo, ou seja, a essência da arquitetura encontra-se na
elaboração do projeto arquitetônico e não necessariamente na edificação. Assim,
arquitetura é tratada aqui, como arte de projetar, explicitamente diferenciada da arte de
construir. Ao longo da história, vários são os exemplos que esclarecem este
pensamento. O mais significativo deles nos é apresentado por Amparo (2005).
Idealizado pelo artista plástico russo Vladimir Tátlin, o Monumento à 3a Internacional de
1919 nunca foi construído. Porém, além de ser uma espécie de manifesto da
arquitetura construtivista russa, este projeto influenciou uma geração importante de
arquitetos do mundo todo. Uma vez que, o projeto arquitetônico não necessita
obrigatoriamente resultar em uma edificação, torna-se possível o desenvolvimento de
diferentes produtos através do pensamento arquitetônico. Considerando a roupa como
sendo uma espécie de primeira arquitetura, ou seja, um espaço habitado, a aplicação
da arquitetonicidade, principalmente no que se refere à concepção espacial, torna-se
viável no desenvolvimento do produto de moda.

Por espaço, compreendemos a extensão do corpo tridimensional delimitado, cuja área
pode conter alguma coisa. De acordo com Silva (1994), a noção de espaço não se
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restringe ao campo da arquitetura – está diretamente relacionada à consciência
humana de existir e ter uma dimensão física. Logo, o conceito de espaço abrange toda
nossa experiência existencial, “é um intermediador das relações humanas” (BOADA,
1991, p.21). E como tal, deve ser concebido não somente sob aspectos matemáticos,
técnicos, lógicos e visíveis, mas sim trazer consigo valores estéticos, técnicos, artísticos
que pertençam à dimensão simbólica do usuário. Como forma tridimensional, a roupa é
um espaço no qual o corpo habita. Habitar, aqui, refere-se à relação entre o sujeito e o
contexto no qual está inserido. Assim, “a roupa habilita o ser humano a adaptar-se a
diferentes circunstâncias e condições do meio ambiente” (SALTZMAN, 2004 p. 10,
tradução nossa). Assim o espaço é objeto de planejamento – “é uma necessidade do
ser humano pertencer ou habitar um espaço organizado” (BOADA, 1991, p.21). Desta
forma, a organização do espaço parte das dimensões humanas. Logo, como unidade
de medida do espaço que concebe, o homem utiliza seu próprio corpo.

Proporção e escala são, então, assuntos diretamente relacionados à construção do
espaço. Diretamente ligadas, permitem-nos conhecer as medidas do corpo humano e a
partir de então, estabelecer relações entre suas partes e o todo.

Formato, forma e volume, assuntos também comumente tratados pela arquitetura, são
aqui abordados com o intuito de compreender a vestimenta como forma tridimensional
considerando, desde sua concepção, a dimensão espacial que cria ao redor do corpo.

A relação interior – exterior também é estudada. Como habitat, a roupa age como um
intermediador das relações entre o corpo e o meio. Sendo assim, é capaz de
aperfeiçoar a sensação e a percepção humanas. Isso se dá através da relação interior
– exterior. É, justamente neste paradoxo que se encontra a essência da concepção
espacial, pois, tanto no plano estritamente material, quanto num plano psicológico ou
social, não há exterior sem interior e vice-versa, devendo então esta relação ser de
complementação e não de confronto. Assim, esta vinculação encontra-se diretamente
ligada aos aspectos construtivos relacionados à organização funcional e técnico-
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construtiva do espaço, não podendo ser desvinculadas durante o processo de
concepção projetual. Fundamental na identificação de um espaço, a forma é a extensão
do campo tridimensional que abrange tudo que nos cerca, como atributos, a forma
possui sua configuração, seu tamanho, sua textura e sua cor. Sua geração se
caracteriza pela ampla liberdade de escolha e por influências de ordem sócio cultural.
Para Saltzman (2004), a roupa tem sua forma definida através da relação existente
entre o corpo e o contexto no qual está inserido. Assim, é a forma quem, através da
percepção visual, serve de elemento intermediador entre o corpo e o ambiente (espaço
interno e externo), ou seja, é ela quem estabelece “o primeiro e mais imediato contato
com o mundo (Castilho, 2002, p. 66). Assim como na arquitetura, a forma da vestimenta
pode ser desenvolvida de diferentes maneiras, podendo fundir-se com o contexto
através do princípio de mimese ou destacar-se, por oposição. Esta relação é dada pelo
elemento construtor da forma: a superfície. Por superfície, compreendemos a parte
externa de uma forma. Como tal envolve algo e estabelece contato com o entorno,
permitindo a percepção formal: ”um volume é envolvido por uma superfície, uma
superfície que é dividida conforme as diretrizes e as geratrizes do volume, marcando a
individualidade deste volume” (Le Corbusier,1977, p.19). Logo, é a superfície quem
estabelece as relações de comunicação do indivíduo com o meio. No caso da
vestimenta, a superfície equivale ao tecido. Para Rabello e Oliveros (2005 p. 76),
tecidos “estruturalmente, são membranas, elementos que por sua maleabilidade
mudam de forma de acordo com o carregamento”. De acordo com Saltzman (2004), os
recursos construtivos utilizados na elaboração da forma, intervêem na qualificação da
superfície. Assim, cor, textura e padronagem, no caso das roupas, influenciam o peso
visual de uma forma.

Assim, a partir das analogias estabelecidas entre moda e arquitetura, buscou-se
demonstrar a viabilidade da utilização do pensamento arquitetônico no desenvolvimento
de produtos de moda.

Tendo o espaço e sua relação com o indivíduo como principal objeto deste estudo,
procurou-se abordar assuntos que, comumente tratados pela arquitetura, possam
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auxiliar na compreensão da composição formal contribuindo na concepção de produtos
que apresentem diferencias originados já de seu pensamento projetual. Assim, como
objetivo geral deste trabalho, tem-se a utilização da arquitetura de concepção –
arquitetonicidade – no desenvolvimento de produtos de moda e, a partir do estudo de
assuntos relacionados à construção do pensamento arquitetônico tais como proporção,
escala, formato, forma, volume e superfície, busca-se chegar a uma melhor
compreensão da forma sob seu aspecto tridimensional, objetivando: a percepção
semântica do vestuário como espaço habitado, inovação formal juntamente com a
valorização do espaço interno - avesso.
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ESCOLA PROFISSIONAL FEMININA: AS INTERFACES ENTRE MODA,
EDUCAÇÃO E TRABALHO 1

RESUMO
Este estudo concentra-se na área da história da educação profissional
feminina abordando os cursos de corte e costura/ flores e chapéus da Escola
Profissional Feminina durante a década de 30 em Florianópolis/SC.
Quanto a metodologia utilizamos o método tradicional da pesquisa
científica. As técnicas utilizadas foram entrevista, pesquisa de campo e
observação participante.
As atividades nesta pesquisa, que está em andamento, levaram-nos ao
encontro de diversas fontes como imagens fotográficas e documentos históricos.
A nossa expectativa como pesquisadora e profissional de moda é contribuir
para a construção de uma nova temática de investigação na área de moda mais
precisamente na história da educação da moda.
PALAVRAS-CHAVES
Moda, educação, trabalho, história, formação feminina, educação profissional e
história da educação.

Este estudo concentra-se na área da história da educação e o seu contexto
de investigação inclui a cidade de Florianópolis no período histórico da década de
30 do século XX. Abordaremos o assunto sobre a educação profissional feminina,
interagindo com os conceitos de moda, educação e trabalho através dos cursos de
corte e costura/flores e chapéus da Escola Profissional Feminina.
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O interesse neste tema surgiu a partir de uma visita que fizemos ao Centro
de Memória da Educação, da Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo (USP) no ano de 2004, quando nos deparamos com uma obra intitulada
“Escolas Profissionais Públicas do Estado de São Paulo: Uma História em
Imagens (Álbum Fotográfico)” das organizadoras Carmem Sylvia Vidigal Moraes e
Júlia Falivene Alves.

Nesta

encontramos algumas imagens referentes a curso de corte e costura, como desfile
de moda e exposição de trabalhos das seções de confecções, rendas, bordados,
flores e chapéus.
Como profissional na área da moda deparamo-nos com algumas
indagações e curiosidades, desde a época da nossa formação e ou capacitação
profissional. Estas indagações até então nunca foram investigadas em nível stricto
sensu em Santa Catarina e podem ser assim explicitadas: qual origem dos cursos
de corte e costura/flores e chapéus? Estes são os precursores dos atuais cursos
de moda? Qual era o destino das alunas ao formarem-se nestes cursos? Qual o
objetivo principal: capacitar-se para o trabalho a fim de atender uma demanda de
mão-de-obra para a indústria e o comércio da época? Perguntamos também:
desde quando existiu este tipo de cursos no nosso Estado?
Ao pensarmos sobre o tema da educação profissional feminina, verificamos
na medida do possível se existia alguma pesquisa deste tipo em nosso Estado.
Mas infelizmente não há nenhuma investigação ou pesquisa sobre o tema.
Tornou-se um desafio para nós adentrarmos neste campo de investigação com
tantas indagações. O primeiro órgão público que visitamos para vislumbrar uma
luz no fim do túnel foi a Secretaria da Educação do Estado, onde fomos bem
recebida, e lá encontramos um relatório técnico informando-nos brevemente sobre
as escolas profissionais femininas existentes no Estado.
A partir de nossas reflexões e abordagens sobre o tema em estudo,
pudemos detectar o seguinte problema para a nossa pesquisa: como verificar por
meio da história da educação profissional feminina as práticas e representações
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dos cursos de corte e costura/ flores e chapéus oferecidos pela Escola Profissional
Feminina na década de 30 na cidade de Florianópolis.
Como embasamento teórico utilizaremos as seguintes obras: “Uma Colméia
Gigantesca: Escola Profissional Feminina de São Paulo – 1910/20/30” da autora
Sueli Teresa de Oliveira, “A Escola Profissional para o Sexo Feminino através da
imagem fotográfica” da autora Nailda Marinho Bonato e “A Socialização da Força
de Trabalho: Instrução Popular e Qualificação profissional de São Paulo (1873 –
1934)” da autora Carmem Sylvia Vidigal Moraes. Ainda no que se refere ao
embasamento teórico deste estudo escolhemos Pierre Bordieu e Otaíza
Romanelli.
O método tradicional da pesquisa científica norteou o nosso procedimento
metodológico, incluindo as seguintes técnicas: entrevistas, pesquisa documental
junto aos órgãos públicos e observação participante como aluna matriculada no
curso de corte e costura da escola atual, durante o primeiro semestre de 2005. O
autor A. Guilherme Galliano, através do seu livro “Método Científico: teoria e
prática” orientou nossos procedimentos metodológicos.
No que se refere a moda, é possível estabelecer uma relação entre os
cursos oferecidos pela escola profissional feminina e as tendências de moda da
época acima referida. O conceito de moda aqui representado vai além do sentido
do produto em si que é muitas vezes reproduzido numa concepção geral e
superficial de moda, mas baseado no sentido de fenômeno social e cultural. Para
o autor Tupã Gomes Corrêa a moda é um conceito em mutação (p. 64, 1998),
sendo este conceito apresentado da seguinte maneira:
Moda é um processo de incorporação transitória de modelos e formas de
vestuário, que ocorre numa transição cultural, determinada pela velocidade dos
elementos que entram e saem do cotidiano das pessoas (CORRÊA, p. 64, 1998).

As características principais que norteiam este conceito de moda é
enquanto instrumento social e cultural na formação de um grupo de mulheres,
para a capacitação profissional, objetivando a formação de mão-de-obra para a
realização do trabalho específico da confecção do vestuário e acessórios inseridos
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na tendência do estilo da moda da década de 30 do século XX. A moda da cidade
de Florianópolis era influenciada pelos figurinos ou modelos franceses que eram
copiados de revistas. Uma das revistas que escolhemos para ilustrar a moda da
época foi O Cruzeiro. O vestido de comprimento abaixo do joelho, as rendas e
bordados, o sapato escarpin e o uso de chapéus e flores eram bem típicos da
época. O vestuário feminino desta época não variava muito, pois a mulher ainda
tendia a ter uma postura mais recatada, o uso de calça cumprida não era comum
e considerada ainda uma peça exclusivamente masculina. As atividades que as
mulheres exerciam na grande maioria relacionavam-se com o trabalho doméstico
e do magistério.
Quando pensamos a educação, podemos identificar problemas que a
sociedade enfrenta em determinado segmento educacional, neste estudo a
educação profissional. Sendo assim, na questão da educação profissional
feminina, pergunta-se quando e com que fim ela surgiu.
A escola

profissional feminina também faz interface com a educação

quando determina-se o sistema educacional, um tipo específico de educação, que
neste caso é dirigido para a formação feminina e ensino profissional. È importante
também termos conhecimento de onde originou-se o ensino profissional que
advém da Constituição da República de 1891, e segundo Otaíza de Oliveira
Romanelli (1998, p.41), esta Constituição...
Instituiu o sistema federativo de governo, consagrou também a descentralização
do ensino, ou melhor, a dualidade de sistemas, já que, pelo seu artigo 35, itens 3.º
e 4.º, ela reservou à União o direito de “criar instituições de ensino superior e
secundários nos Estados” e “prover a instrução secundária no Distrito Federal”, o
que, conseqüentemente, delegava aos Estados competência para prover e legislar
sobre educação primária. A prática, porém, acabou gerando o seguinte sistema: à
União cabia criar e controlar a instrução superior em toda a Nação, bem como criar
e controlar o ensino secundário acadêmico e a instrução em todos os níveis do
Distrito Federal, aos Estados cabia criar e controlar o ensino primário e o ensino
profissional, que na época, compreendia principalmente escolas normais (de nível
médio) para moças e escolas técnicas para rapazes.
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Era, portanto, a consagração do sistema dual de ensino, que se vinha mantendo
desde o Império. Era também uma forma de oficialização da distância que se
mostrava, na prática, entre a educação da classe dominante (escolas secundárias
acadêmicas e escolas superiores) e a educação do povo (escola primária e escola
profissional).

A idéia central deste texto remete-nos a pensar que o governo estava
preocupado com a educação da nação, baseada na distinção de classes. Sendo
assim existiam maneiras diferentes de educar a sociedade brasileira de acordo
com as camadas sociais, provocando

divisão no ensino: uma educação para

classe dominante e uma educação para classe popular. É neste ensino para a
classe popular que se inserem as escolas profissionais femininas em todo o País.
Paralelamente ao ensino ocorria um processo de mudanças de cunho econômico
e político que naturalmente refletia-se na educação, exemplo disto é o início da
industrialização no país que conseqüentemente precisava de mão-de-obra
capacitada para atender as necessidades e demandas da indústria.
A Escola Profissional Feminina de Florianópolis que foi criada pelo Coronel
Aristiliano Ramos, Interventor Federal, no ano de 1935 e a partir do decreto nº
713 de 5 de janeiro de 1935 na gestão do Governador Nereu de Oliveira Ramos,
foi constituída bem posteriormente a então a Constituição Federal de 1898 e
também sendo esta escola resultado do pensamento de sistema dualista, ou seja
que atendia a camada popular da sociedade florianopolitana.
Os cursos oferecidos por esta escola tinham uma metodologia voltada para
o ensino prático e concreto, pois interagiam-se com as técnicas de costura,
modelagem, corte e confecção de chapéus. As aulas tendiam a ser mais
expositivas e dinâmicas. Às alunas eram ensinadas a manejar a máquina de
costura, as técnicas de costura à mão e a confecção manual de chapéus. Os
modelos e figurinos tendiam a acompanhar a moda da época por meio das
revistas.
No que se refere ao trabalho, percebe-se que a junção da educação e da
moda promovem uma formação específica de mão-de-obra para a indústria e o
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comércio do vestuário,

produzindo relações de trabalho e práticas sociais

específicos desta área.
Como objetivo principal deste tipo de educação profissional era a formação
de mulheres trabalhadoras ou operárias, participando de um sistema capitalista de
modos de produção fazia-se então também interface com o trabalho, sendo este
uma categoria de análise que inclui a caracterização de uma classe social e o
estudo de gênero que identifica um público exclusivamente feminino.
Este tipo de educação era voltado para a classe popular da sociedade e
especificamente para as mulheres que vislumbravam uma oportunidade de
transcender suas expectativas de trabalho, como costureiras ou modistas, elas
podiam também gerar mais uma fonte de renda para o sustento do lar ou ter
objetivo maior de uma formação profissional.
Vislumbramos então todo um contexto social, cultural e histórico adentrando
num campo de pesquisa que nos instiga pois há muito o que se conhecer sobre a
educação profissional feminina que nos dá oportunidade de contribuir na
construção da temática da história da educação da moda. Como pesquisadores e
profissionais de moda é curioso esclarecer ou entender a origem das práticas de
ensino em relação aos cursos ou disciplinas que produziam a moda, estabeleciam
um sistema de educação e relações de trabalho.

Exposição de Roupas confeccionadas pelas alunas do Curso de Corte e Costura/Flores e
Chapéus
da Escola Profissional Feminina. 1935/1936.
Fonte: Acervo Fotográfico da Escola Profissional Feminina.
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HARMONIAS DE CORES NAS TENDÊNCIAS DE MODA 1

Introdução

Este trabalho foi desenvolvido por alunos do grupo de iniciação científica em cor da
Faculdade Senai-Cetiqt 2 , coordenados pelas professoras MSc. Mônica Queiroz e
MSc. Deborah Christo 3 .
O objetivo principal do trabalho foi elaborar harmonias cromáticas que se
encaixassem nos limites das tendências de moda requeridas pelo mercado em
termos de cor, sempre com foco nos ensinamentos dos principais doutrinadores no
assunto, apresentando um resultado sólido sob os padrões dos mais rigorosos
critérios teóricos e que se mostra, ao mesmo tempo, atrativo e satisfatório para o
mercado da moda.
A maior relevância da pesquisa foi optar por elaborar harmonias cromáticas com
bases acadêmicas e que fugissem da escolhas de cores aleatórias, como tantas
vezes visto, fornecendo um trabalho que contribui, ainda que timidamente, de forma
prática para que estudos de cor sejam aplicados e desenvolvidos na área da moda,
onde elas são tão utilizadas. Pode ser, portando, a possibilidade de se adotar uma
postura mais embasada e aprofundada sobre o uso da cor na moda.

Metodologia

A estratégia principal para a realização do trabalho foi unir os estudos dos teóricos
em cor Johannes Itten e Josef Albers a uma cartela de cores previamente elaborada
pelo Instituto de Design do Senai-Cetiqt.
A cada estação este instituto elabora um caderno de influências que é fornecido
para o mercado da moda com o objetivo de informar seus profissionais sobre os
principais direcionamentos em termos de formas, cores e modelos para a próxima
estação.
1
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Desta maneira, foram fornecidas cartelas de cores com temas que serviriam de base
para o trabalho, quais sejam, cinema, teatro, artes plásticas e dança. O público-alvo
do estudo foi o infantil e adulto, tanto feminino quanto masculino.
Cada tema foi amplamente estudado pelos quatro participantes que fizeram uma
pesquisa de imagens e obras já realizadas, visitando acervos, assistindo a filmes e
espetáculos de dança e teatro, de forma que foi possível lidar com as cores de
maneira adequada a cada influência.
Só depois disso foi iniciado o contato direto com as misturas de cor. Ficou decidido
que as harmonias seriam apresentadas através das misturas efetivas das cores,
feitas em guache, para que se obtivesse um efeito visual coerente e fiel ao que seria
aplicado nas roupas, sem qualquer distorção (fig. 1).
As harmonias foram fundamentadas de acordo com bases teóricas já pesquisadas
ao longo de seis meses de estudos em cor, uma vez que é esse o foco principal do
grupo de iniciação científica, conforme citado.
Para isso era necessário, por questões práticas, optar por, no máximo, dois teóricos
que guiassem os trabalhos sem, no entanto, deixar de lado os ensinamentos dos
demais. Foram, então, escolhidos como guias principais Johannes Itten e Josef
Albers, respectivamente com as obras The Elements of Color e Interaction of Color,
por se mostrarem mais eficazes e pertinentes as nossas necessidades.
Destas obras foram utilizados, principalmente, os sete tipos de contrates: claroescuro, quente-frio, complementar, simultâneo, saturação, de extensão e primário.
A experiência dos estudos de harmonias com esta fundamentação teórica
proporcionou resultados eficazes e em acordo com a idéia inicial. Por exemplo, para
o segmento infantil as harmonias sugeridas foram trabalhadas com cores de croma 4
alto, de igual brilho, de maneira que o contraste se mostrou adequado.
Por outro lado, se pretendemos em uma roupa feminina destacar ou disfarçar
algumas áreas do corpo, é interessante que sejam utilizadas cores que realcem
umas as outras, como ocorre no caso do contraste claro-escuro.
Vale ressaltar que esta prática não é novidade, podendo ser observada também na
obra de alguns pintores como Matisse e Kandinsky.
Além dos contrastes, o uso das proporções de cores manteve a preocupação de não
perder o controle sobre os efeitos desejados.
4

Define-se croma como a qualidade que descreve a extensão pela qual a cor difere de um cinza de
mesma luminosidade (quantidade de cor na amostra).

Depois de tudo isso, cada harmonia, já finalizada, foi digitalizada e apresentada ao
mercado no formato adequado, com o qual ele já está familiarizado: o Caderno e em
Cd Rom.
O ambiente utilizado para os experimentos foi a sala de cor da Faculdade,
preparada para não permitir nenhuma interferência do ambiente externo durante os
trabalhos. Ela é devidamente climatizada e toda revestida por cores neutras (cinzas),
inclusive com relação aos móveis e acessórios, impedindo que cores externas
provoquem desvios, ainda que pequenos, dos efeitos desejados. Há três tipos
diferentes de iluminação, todos com o objetivo de testar as interferências sobre as
cores estudadas.
Além disso, foi essencial a utilização das instalações do Instituto de Design do
Senai-Cetiqt que forneceu as cartelas de cores a partir das quais foram feitas as
harmonias. Este instituto atende às necessidades emergentes da Cadeia Produtiva
Têxtil, contando com uma ampla infra-estrutura baseada na mais alta tecnologia,
voltada para permitir o desenvolvimento no Brasil de uma identidade criativa própria,
contribuindo para o fortalecimento da Indústria e do Design nacional.

Resultados e Conclusão

O resultado obtido foi uma cartela de harmonias cromáticas adequadas às
necessidades do mercado(fig. 2), fundamentadas em uma base teórica. Foram
utilizadas as influências propostas pelo Instituto de Design para o desenvolvimento
das harmonias de cores e sugeridos modelos para o uso da Indústria de Confecção
no Brasil.
Este trabalho pode ser conferido no Caderno de Influências do Senai-Cetiqt, outonoinverno 2006, que será distribuído por todo o país.
Finalmente, vale ressaltar que a experiência adquirida em unir a teoria com a prática
em um trabalho com a visão do mercado contribuiu para a construção do
conhecimento de todo o grupo.
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A LINGUAGEM DO CORPO PELA INDUMENTÁRIA 1

Resumo

Este trabalho procura estudar a linguagem do corpo pela indumentária
como um meio de comunicação e como “fabricante” de texto visual e tem como
objetivo conhecer as formas, decodificar a mensagem recebida, organizar e
construir conhecimento. A metodologia desta pesquisa privilegia leituras sobre
semiótica, apresentando pistas ou marcas deixadas pelos processos sociais de
produção de sentido. Como resultado, serão apontados os códigos visuais que
colaboram para construir essa comunicação, levando à conclusão que não é só a
comunicação verbal que sustenta as relações interpessoais e sociais: outras
linguagens também compõem o processo de comunicação e socialização do
indivíduo.

1. O início

Até pouco tempo atrás, os estudiosos que se ocupavam em entender o
comportamento humano e seu processo de interação buscavam somente na
comunicação verbal os subsídios para suas respostas e significados.
Uma das principais razões de se privilegiar sobremaneira a linguagem
verbal remete à própria história do pensamento ocidental, que valoriza os códigos
e o uso das letras. No entanto, é a linguagem não-verbal que privilegiaremos no
presente trabalho. Para tanto, estudaremos a linguagem do corpo pela
indumentária, sob o ponto de vista do desfile na passarela como fabricante do
texto visual. O método de apoio para este estudo são as leituras na área da
Semiótica, um saber ainda em construção, que se preocupa com os variados
significados da comunicação.
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2. O Corpo

O corpo, ao longo dos tempos, vem se manifestando como uma estrutura
de linguagem da qual o homem se utiliza para dar-lhe os mais variados
significados: a sedução, a provocação, a competição, dentre outras ações que
exploram as mais variadas expressões.
É por meio dessas expressões que o corpo tende a despertar a curiosidade
no outro para querer olhá-lo, compreendê-lo, admirá-lo, ou seja, conhecer as
manifestações de outras linguagens que aproximam um ser do outro. Seja na rua,
no trabalho, nas festas, nos eventos, o corpo apresenta-se como uma importante
partida em um jogo entre um sujeito que quer mostrar-se para ser olhado e o
outro que olha pelo prazer, manifestando-se por meio dessa comunicação uma
relação social em que todos tendem a se faz notar. Entretanto, essas situações
interativas requerem uma atenção e levam o sujeito a ter certo cuidado com o
corpo, estruturando-o com atrativos, como a indumentária, para mostrá-lo e
posicioná-lo perante o outro. Vale ressaltar que essas ações são intrínsecas ao
ser humano.
A comunicação entre o corpo e a roupa indica a própria consciência do
indivíduo em relação ao “outro”, apontando uma ação de natureza social, pois seu
comportamento e seu modo de pensar e de sentir começam a ser explicáveis
quando se percebe que o corpo em movimento é suscetível à realidade ou
imaginação de outros indivíduos.

3. A Indumentária

A indumentária, conjunto de trajes e acessórios, é elemento importante
para a composição de um texto e fundamental em cada cultura. Ela age como
linguagem, pois se caracteriza pelas particularidades que assume em
determinados contextos e pelos códigos empregados em sua composição.

4. O Desfile

Segundo o dicionário Aurélio, “desfile” significa passar (dar passos) em fila.
O desfile é uma poderosa prática para a demonstração da indumentária no
mercado da moda. Ainda, possibilita um momento propício para o olhar e,
paradoxalmente, o exercício de atrair a atenção sobre si mesmo.
Nos desfiles, o corpo da modelo na passarela, como objeto de significação
e de comunicação, constrói significados, à medida que se mostra e é mostrado
em um determinado contexto. Como se pode observar na foto 1, o cenário de
uma floresta cheia dos mais variados animais compõe uma teia de significações
ao ter o corpo da modelo preenchendo o espaço da passarela.
Assim, o olhar sobre a linguagem do corpo como indumentária abre
caminho para a comunicação, possibilitando o conhecimento e garantindo a
apreensão da significação. A indumentária, por meio do desfile, tende a
evidenciar as características mais atraentes do corpo, que são eleitas segundo
valores estéticos compartilhados por determinado grupo social ou época.

Desfile Triton, São Paulo Fashion Week, janeiro de 2005; cenografia de Gringo Cárdia

Dessa forma, pode-se dizer que a moda é regrada por contínuas
operações de transformação do parecer do corpo sobrepondo-se ao ser. Essas
práticas do saber / fazer, de reorganizar o corpo segundo concepções culturais,

fazem parte de um contrato implícito do grupo social, que aceita as regras de
estruturas básicas referentes à forma do vestir-se e adornar-se, o que as torna
elementos presentes na linguagem das roupas. A aceitação das regras
pertinentes à linguagem da moda integra-se a um programa narrativo já
elaborado, que se desenvolve por meio de competências, tais como a do querer /
fazer (exprimir-se por meio de elementos de decoração) ou ainda um dever / fazer
(vestir-se é uma das normas primárias da civilização; ninguém anda nu).

5. Considerações Finais

Baseado em referenciais teóricos do campo da semiótica, o presente
estudo abordou conteúdos sobre a linguagem do corpo e da indumentária para
se estabelecer comunicação por meio do desfile. Ainda, foi possível entender a
importância e a vastidão da articulação dessa linguagem não-verbal cheia
expressividade e originalidade.
Assim, percorrendo esses caminhos iniciais, tem-se instrumentos de
investigação para que a percepção se torne mais atenta às possibilidades dos
novos significados que a

linguagem, o corpo, a indumentária

possam

acrescentar, sem nunca estabelecer regras, pois faz parte do universo
individualizado de cada ser fabricar esse tecido visual. Dessa maneira, pretendese dizer que é possível trabalhar as linguagens de várias maneiras, como algo
que se constrói a partir do envolvimento pessoal com o mundo e na vivência
consciente de possibilidades que cada espectador possa ter: sua capacidade de
interação e de observação, de forma elaborada e consciente, movendo-se através
do tempo e do espaço, permitindo sempre uma “fabricação” do novo.
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AS IDÉIAS NA MODA 1

A História das industrias Renner está imbricada a história da moda e dos
costumes no Rio Grande do Sul. A.J Renner como ficou conhecido Antônio Jacob
Renner nasceu em 1884, no município de Montenegro região predominantemente
de imigração alemã do Rio Grande do Sul. Sua história de vida demonstra as
dificuldades de uma época em relação às precárias condições de trabalho da
grande maioria dos trabalhadores, de falta de mão-de-obra qualificada no setor
têxtil e do baixo investimento tecnológico, realizado com inúmeras restrições de
pesquisa, aquisição e da própria disseminação de novas tecnologias.

Como era costumeiro nas regiões rurais o trabalho iniciava muito cedo na vida dos
jovens e já aos 12 anos A. J Renner teve seu primeiro emprego na refinaria de
banha do pai. Aos 14 anos vem a Porto Alegre onde aprende ourivesaria na casa
de jóias de Carlos Foergs, em 1903 se estabelece em São Sebastião do Caí. Em
1907 associa-se a seu sogro e cunhados na firma de Cristiano J. Trein & Cia em
que a fábrica de banha e a empresa de vapores eram as principais atividades.
Nessa época A. J. Renner começa a percorrer a cavalo as localidades vizinhas
com o intuito de abastecer os clientes. Dessas andanças percebe a necessidade
de mudança no vestuário diante das intempéries climáticas. O tradicional pala
espécie de manta de lã usada pelos viajantes gaúchos que não garantia o abrigo
desejado em tempos de vento e chuva.

Em 1910 associa-se ao sogro e ao amigo Frederico Mentz numa fábrica de
tecidos. Contudo, após o primeiro ano de funcionamento foi necessário reformular
a idéia devido as grandes dificuldades da pequena fábrica dentre elas o
maquinário precário para época com teares de madeira. É então realizada à
mudança para Porto Alegre e percebida a necessidade de não apenas tecer os
fios como também fiar. Surge a primeira inovação da empresa a aquisição de dois
1
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teares mecânicos. Nesse período A.J. Renner montou um pequeno laboratório
para realizar experiências com tinturaria, tecelagem, filtragem em que tinha como
objetivo desenvolver um tecido impermeável. Sua idéia era desenvolver um
produto diferenciado e mais eficiente do que o tradicional Pala, algo como uma
capa redonda de abotoar na frente, com aberturas laterais para a passagem das
mãos, feita de tecido relativamente leve e impermeabilizado, com forro igualmente
impermeável, nos ombros e nos joelhos, que eram as partes mais expostas à
infiltração da água da chuva naquela peça do vestuário gaúcho. Adaptou uma
máquina de costura em que procurava reproduzir os movimentos realizados
durante a cavalgada, colocou também um chuveiro em cima da máquina de
costura observando a penetração da água. A partir desses inúmeros testes
desenvolveu a modelagem e a cor para o que viria ser um produto revolucionário
na vestimenta de trabalho dos viajantes a capa “IDEAL”. A famosa capa além de
obter sucesso de vendas e público catapultou o empreendimento a uma condição
maior. São Sebastião do Caí não mais comportava a crescente demanda do
produto e a fábrica muda-se para Porto Alegre no bairro industrial Navegantes que
ali começava a se desenvolver.

Essa é apenas parte de uma história de trabalho, empreendedorismo, e,
sobretudo uma história ainda oculta em relação à pesquisa e dados mais
substanciais sobre o desenvolvimento do setor têxtil, sobre o incipiente
desenvolvimento da indústria da moda, sobre o vestuário, sobre a propaganda,
sobre o movimento sindical no Brasil e Rio Grande do Sul que ainda está por ser
divulgado.

O VAREJO DE MODA NA CIDADE DE SÃO PAULO 1910-1940
O CONSUMO DE BAIXA RENDA 1

O varejo compreende todas as atividades relacionadas à venda de
produtos ou serviços aos consumidores finais, exclusivamente para uso pessoal.
Entretanto, as transações varejistas não acontecem necessariamente dentro de uma
loja mas, também, pelo telefone, pelo correio, pela Internet, na rua e na casa do
consumidor. O varejo, como o comércio de um modo geral, é um setor da economia
dinâmico e, como tal, responde rapidamente, positivamente ou não, às mudanças de
ordem política, econômica ou social, objetivando atender o seu público-alvo.

Durante a primeira metade do século XX, São Paulo consolida-se
como centro urbano no qual se expande rapidamente uma significativa indústria
têxtil provocando transformações sociais relevantes não só para o varejo, como
também, para o comportamento feminino e a moda. Algumas características do
varejo e do universo social das vestimentas dos paulistanos neste período formam o
eixo central desta pesquisa. Ao longo das investigações realizadas, foi possível
perceber o quanto este campo temático é repleto de histórias que nem sempre são
convergentes entre si: história da moda e, em particular, do varejo mas, também,
história do comércio, da vida urbana, da imprensa escrita e das noções de
elegância,

bem

viver,

conforto

ou

pobreza.

Além

disso,

a

função

dos

estabelecimentos comerciais e de seus comerciantes ocupa um lugar importante na
história da transformação de São Paulo em metrópole e na modificação dos padrões
de consumo de numerosos paulistanos, contribuindo, ainda, para que estes
percebessem a cidade como sendo mais moderna do que em seus tempos
passados (e até mais moderna do que realmente era). Na capital paulista, durante o
período estudado, diversas vitrinas exibiam os objetos de desejos das elites,
provocando, em certa medida, uma sensação de proximidade ou de terrível distância
entre os consumidores mais pobres e as referências vindas de capitais estrangeiras
como Paris, Londres e Nova York. Ao mesmo tempo, a análise do varejo de moda
1
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possibilita o conhecimento de algumas mutações socioeconômicas da cidade de
São Paulo nas primeiras décadas do século passado, além de fornecer indícios
sobre os hábitos dos consumidores de baixa renda no comércio de roupas.

No Brasil, há poucos estudos sobre o varejo de moda e, no tocante
ao comércio paulistano, os trabalhos privilegiam o varejo de moda destinado às
elites, enriquecidas fundamentalmente pela cultura cafeeira, em detrimento do varejo
(e consumo) mais popular. Quando muito, referências aos mascates, aos
ambulantes, aos “turcos (ou russos) da prestação”, às costureiras e aos alfaiates
como se esses dessem conta do consumo das camadas de menor poder aquisitivo.
Foram essas lacunas historiográficas que motivaram o direcionamento da pesquisa
para o estudo do varejo de moda na cidade de São Paulo permeado pelas
indagações: quem eram esses consumidores de baixa renda? onde e quais eram as
suas escolhas de consumo? quais as estratégias do varejo – setor dotado de
dinamismo e atento às transformações do mercado e, especialmente, às
necessidades e expectativas do consumidor –, para atender à emergente demanda
do consumo de baixa renda? como chegamos às grandes redes de varejo de moda
e aos centros comerciais populares como a Rua 25 de Março, Bom Retiro e o Brás,
difusores da moda que visam um público consumidor formado por camadas sociais
diversas?

Após percorrer inúmeros arquivos – Memorial do Imigrante, SESC,
SENAC, SESI, MIS, Instituto Moreira Salles, Associação Comercial de São Paulo,
Arquivo do Estado, Arquivo Municipal, Museu Paulista, Oficina Cultural Oswald de
Andrade, IBGE – e diante da carência de documentos oficiais significativos, a
imprensa foi eleita como fonte de pesquisa, com destaque para a investigação da
revista A Cigarra e alguns jornais que circularam em São Paulo entre os anos 1910
e 1940, privilegiando a análise do noticiário e propagandas publicados pela imprensa
paulistana.

A Cigarra destaca-se entre as revistas femininas pelo amplo espaço
concedido ao comércio e aos estabelecimentos comerciais através da publicidade e
de reportagens promovidas pela revista, onde valorizava os feitos da indústria e do
comércio paulistas, exaltando as ações de seus fundadores e/ou dirigentes,

3

concorrendo para a construção e propagação de uma imagem extremamente
positiva desses industriais e comerciantes (e seus empreendimentos) junto aos
leitores. A Cigarra surgiu, em São Paulo, em março de 1914 e circulou até 1975.
Com tiragem inicial de 12.000 exemplares, era uma revista quinzenal de variedades
com forte inclinação cultural e direcionada principalmente ao público feminino. O
ufanismo a São Paulo e aos paulistas, também era habitual e, pelo menos até 1933,
marcou decisivamente a revista. 2 Em A Cigarra foi possível acompanhar a trajetória
das lojas de departamentos Casa Alemã e Mappin Stores, os dois maiores
anunciantes da revista e, ainda que estas possam ser consideradas expressões do
varejo de moda direcionadas às elites dominantes, revelaram ao longo do tempo a
ampliação do público-alvo – inicialmente consumidores de maior poder aquisitivo –,
especialmente a partir da década de 1930, contribuindo decisivamente para a
democratização do consumo da moda na cidade de São Paulo.

Em contrapartida, certa de que o estudo do consumo de baixa renda
não poderia prescindir da Casas Pernambucanas, insisti numa aproximação com a
empresa onde tive acesso a depoimentos e documentação que comprovaram: a
Casas Pernambucanas ao se instalarem em São Paulo, em 1908, tinha por objetivo
uma diversidade de camadas sociais e, preferencialmente, o consumidor de baixa
renda. Assim sendo, justifica-se o destaque que a empresa ganhou na pesquisa,
principalmente se compararmos a Lojas Americanas, da mesma forma, uma rede de
lojas que surgiu, em 1929, em São Paulo, mais conhecida como a "Casa dos Dois
Mil Réis", provavelmente a primeira no gênero “lojas de descontos”, lembrando que
atualmente ambas encontram-se entre as 10 maiores empresas varejistas do
Brasil 3 .

2
A partir de 1934, tornou-se uma revista muito mais literária, priorizando a publicação de romances, novelas,
contos de autores estrangeiros e nacionais em detrimento dos acontecimentos na cidade de São Paulo,
perdendo gradativamente o vínculo com o comércio paulista e com os anunciantes do varejo de moda, deixando
de ser uma revista genuinamente paulista. Esta mudança editorial teve origem na aquisição da revista, em 1933,
pelos Diários Associados de Assis Chateaubriand, proprietário também da revista O Cruzeiro, que, segundo
Accioly Netto (1998), queria agradar seus amigos milionários que vinham sofrendo prejuízos com A Cigarra.
Conseqüentemente, no período de julho de 1933 a março de 1934 teve circulação semanal e, a partir de abril do
mesmo ano, transformou-se em publicação mensal. As 563 edições pesquisadas abrangem o período de 1914 a
1941 e fazem parte do acervo da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.
3

A Lojas Americanas e a Casas Pernambucanas ocupam, respectivamente, a 7º e a 8º posição no comércio
varejista por vendas, segundo levantamento realizado pela revista Exame Melhores e Maiores 2005, publicado
em julho deste ano.
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Todavia, ainda que A Cigarra tenha oferecido sinais expressivos da
democratização do consumo da moda em São Paulo, a revista dá visibilidade aos
estabelecimentos comerciais mais elitistas, coincidentemente seus anunciantes
habituais. Por esta razão, recorri aos jornais, com destaque para o Diário Popular 4 ,
entendendo que se constituem em fonte complementar pois supostamente se
destinavam a um público mais amplo de leitores e, por isso mesmo, apresentando
novos elementos à discussão do varejo de moda, a começar pelo discurso,
manifesto nas propagandas dos varejistas distintos de A Cigarra, que confirmaram o
que na revista já era um indício, a aproximação com o consumidor de baixa renda.

Diante disso, este estudo que objetiva a compreensão do consumo
de baixa renda no varejo de moda em São Paulo que, tudo indica, ultrapassa os
limites das transações de porta-em-porta e vai além de comprar tecido e fazer roupa
com a máquina de costura caseira, tem como fio condutor o diálogo entre a
imprensa, em especial, a publicidade veiculada pela revista e pelos jornais, e as
demais referências bibliográficas – livros, teses, periódicos e documentos
disponibilizados na Internet – ressaltando que o recorte temporal, o período de 19101940, determinou a ampliação dos estabelecimentos comerciais, inicialmente
restritos ao varejo de moda de vestuário feminino, para os segmentos masculino e
infantil, considerando que a segmentação no varejo de moda era nesse momento
incipiente.

Vale ressaltar que com o transcorrer da pesquisa os registros do
consumo de baixa renda, dispersos e difíceis de encontrar, revelaram uma ausência
povoada de pequenas indicações sobre o varejo de moda dedicado ao consumidor
de menor poder aquisitivo que proponho discutir enfatizando os seguintes aspectos:
1. a democratização do consumo da moda e a visualização do consumidor de baixa
renda por varejistas de moda como a Casa Alemã e o Mappin Stores que de formas

4
O Diário Popular foi fundado em 1884 por José Maria Lisboa. O jornal muito mais informativo que opinativo,
privilegiava os “Classificados” com propagandas de estabelecimentos comerciais, imóveis, produtos variados
(vestuário, farmacêuticos, beleza, uso doméstico etc.) e, especialmente, empregos (“precisa-se” e “offerece-se”).
Também foram analisadas algumas edições de O Estado de S. Paulo e da Folha da Noite, periódicos
expressivos na imprensa paulistana. As edições pesquisadas abrangem o período entre 1910 e 1940 e
pertencem ao acervo do Arquivo do Estado, em São Paulo.
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diferentes abarcaram o consumidor de baixa renda, inicialmente via política de
preços, onde as promoções e liquidações representaram uma clara estratégia de
ampliação do público-alvo, e, posteriormente, adotando um novo direcionamento
para as vendas, onde esta mudança de público-alvo fica explícita na Casa Alemã,
ou não, como no caso do Mappin; 2. o surgimento do crediário em fins de 1927,
implantado na cidade pela loja A Capital, constituiu-se em mais uma alternativa as
diversas camadas da população para o consumo democrático da moda; 3. a Casas
Pernambucanas e a Lojas Americanas, embora a escassez de documentos, oficiais
e não-oficiais, sobre esta empresa tenha dificultado a reconstrução de seu trajeto no
varejo paulistano são evidências de varejistas que privilegiaram o consumidor de
menor poder aquisitivo; 4. o aparecimento do varejo de moda em ruas específicas –
25 de Março – e nos bairros operários – Bom Retiro e Brás – que, sob a influência
dos fluxos migratórios, apresentaram crescimento significativo a partir do final da
década de 1930 são, igualmente, expressões de formatos varejistas que visavam
preferencialmente o consumidor de baixa renda; 5. a presença dos vendedores
ambulantes, denominados neste estudo de “varejo sem lojas”, num período em que
predominavam entre os varejistas a vocação, ou mesmo a necessidade de
sobrevivência, comuns aos imigrantes que chegaram em São Paulo desde o final do
século XIX que, com suas estratégias – os pregões e a matraca que anunciavam e
despertavam a atenção dos clientes para os produtos comercializados, e as vendas
à prestação, fonte de inspiração para a introdução do crediário na década de 1920 –
foram os precursores das modernas técnicas de marketing e, mesmo com o
aparecimento de novos formatos varejistas, como as lojas de departamentos na
década de 1910, coexistiram com as grandes lojas, num primeiro momento sofrendo
resistência dos comerciantes para, a partir dos anos 1930, assumirem a função
colaboradora com o grande comércio, escoando para as áreas periféricas ao centro
da cidade, os produtos sem giro nas lojas.

É importante salientar que o objetivo principal da pesquisa é
entender como o varejo de moda, o varejo formatado em lojas, atendeu à demanda
de baixa renda, em detrimento de outras formas de varejo como o comércio
ambulante. Da mesma forma, vale lembrar que o exame das fontes pesquisadas
revelou que a publicidade, bem como o noticiário veiculado sobre a moda,
vinculavam o consumo da modernidade à aquisição de produtos comercializados
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pelo varejo de moda – bens de origem européia ou americana, ou a semelhança de
–, estimulando o público a consumir para pertencer a essa modernidade, como se
consumindo tais produtos os paulistanos se aproximassem dos grandes centros
como Paris, Londres ou Nova York. Simultaneamente, o comércio paulistano, que de
um modo geral corroborou para a divulgação dessa modernidade, no caso
específico do varejo de moda identificou a demanda e a oferta nas lojas (e fora das
lojas) de produtos que traduzissem os hábitos de consumo almejados pelos
paulistanos que viam na aquisição da moda uma forma de diferenciação (e
ascensão) social.
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