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POSICIONAMENTO DE MARCA: UM ESTUDO SOBRE AS PERCEPÇÕES DA
IMAGEM DE MARCA NO MERCADO DO JEANS. 1

Nos últimos trinta e sete anos, existia apenas um movimento cultural acontecendo,
que era o hippie e depois o yuppie que por sua vez se refletiam na moda.
Atualmente, nossa sociedade segue vários caminhos ao mesmo tempo e nesta
simultaneidade surgem o medo e a insegurança que contaminam as pessoas que
não se sentem mais no controle de suas vidas nem imaginam o que irá acontecer
com o mundo (Shah,2005apudSTEIN,2005). Neste contexto, conforme os analistas
do consumo, as marcas passam a atuar como famílias na medida em que tentam
desenvolver um relacionamento com seu consumidor, proporcionando a ele uma
pequena estabilidade emocional e as referências que ele procura.
Segundo Shah (2005apudSTEIN,2005), um dos mais respeitados pesquisadores
de tendências de consumo de nossos dias, hoje os produtos estão muito parecidos
quando nos referimos à qualidade, o desenvolvimento tecnológico dos processos
industriais de desenvolvimento de produtos é acelerado. Em conseqüência, se um
produto não pode ser diferenciado através de qualidade já que seu concorrente é
similar neste aspecto, a marca se torna um fator de diferenciação.
Tendo como ponto de partida a grande importância da marca para os negócios
da moda, e em especial para a indústria do vestuário, o tema da presente pesquisa
é Posicionamento de Marca cujo recorte se dará no estudo sobre as percepções da
imagem de marca no mercado do jeans.
Posicionamento é a criação de um valor centrado no mercado alvo para que este
consumidor compre o produto (RIES e TROUT, 2002). Ou seja, o produto é
posicionado na mente do cliente. A abordagem do tema escolhido deve-se ao fato
de entender-se que na área do vestuário não acontece diferente. Para uma marca
estar bem posicionada no mercado ela necessita de um diferencial que a impeça de
ser confundida com as demais marcas concorrentes, no momento da escolha.
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A imagem de marca é a maneira como o público alvo percebe tal marca, isto é,
como este público interpreta a identidade que a empresa quer desenvolver para sua
marca (KOTLER, 2000). Assim sendo, estudar a correspondência entre a imagem e
sua identidade ressalta a importância desta pesquisa que está centrada no estudo
da imagem das marcas e suas variações em função dos diferentes perfis de
consumidores e das suas experiências com o produto de diferentes marcas.
Autores como Kotler (2000), Ries e Trout (2002) já discutiram o tema em questão.
Em seus livros, os respectivos autores, propõem estudos de casos e exemplos
direcionados a área da administração de diversos tipos de negócios embora sejam
raros estudos específicos sobre a percepção da imagem de marca na indústria da
moda.
Na presente pesquisa, sobre posicionamento de marca, pretende-se explorar a
questão sobre a influência da marca na percepção da imagem de propagandas
impressas no mercado do jeans. Tendo em vista este problema, pode-se considerar
a hipótese de que quando uma propaganda possui uma marca de jeans ela pode ser
percebida, pelo consumidor, de uma maneira e, quando a marca for “retirada” da
propaganda talvez a percepção seja diferente.
A princípio, entendemos que a Marca, enquanto conceito, tem se valorizado com
o tempo. Ela é um nome, termo, símbolo ou desenho e tem como dever identificar os
bens ou serviços de uma empresa e também diferenciá-los da concorrência
(KOTLER,2000). Algumas empresas investem em pesquisas de consumidores a fim
de criar sua identidade, ou seja, a maneira pela qual a empresa visa se identificar e
posicionar a si mesma ou a seus produtos no mercado escolhido. Neste estudo
supomos que os diferentes perfis de consumidor com diferentes experiências com o
produto possam interferir na percepção de imagem de marca. Acreditamos que
todos os esforços das empresas para se posicionar ou desenvolver uma identidade,
consistente em um segmento, possa ser em vão. Na medida em que a marca se
populariza, ela se torna mais conhecida em outros segmentos que, por sua vez,
terão percepções diferentes em função do seu perfil e do seu conhecimento dos
produtos.
No universo teórico, os negócios de moda são pouco estudados. Uma pessoa
que deseja pesquisar sobre negócios de moda não possui muitas opções de
referências bibliográficas. Neste caso, a pesquisa é feita através de livros da área da
administração e os conceitos são adaptados para a área dos negócios de moda.

Nesta perspectiva esta pesquisa fornecerá uma contribuição ao meio acadêmico da
área de estudos da gestão de marcas.
Por outro lado na medida em que esta pesquisa contribui para o melhor
entendimento das percepções de marca e, portanto, fortalece o conhecimento sobre
gestão de marcas nos negócios de moda, é lícito pensar que estará contribuindo
para as melhorias de ordem sócio-econômica.
A importância das empresas do setor do vestuário na economia pela mão de obra
que emprega e pelos valores financeiros que gira, justifica tal afirmação. Tal
destaque pode ser constatado através do aumento de matérias que tratam sobre
negócios de moda em periódicos nacionais de análises econômicas como a Gazeta
Mercantil, Exame, Valor Econômico entre outras.
No primeiro capítulo entenderemos a evolução da marca e a sua definição.
Atualmente, nossa sociedade segue vários caminhos ao mesmo tempo. Neste
contexto, os analistas do consumo acreditam que as marcas podem atuar como
famílias, na medida em que tentam desenvolver um relacionamento com seu
consumidor.
Shah (2005apudSTEIN,2005), considera a marca um fator de diferenciação pois ,
atualmente, os produtos estão muito parecidos com relação à qualidade, já que a
tecnologia encontra-se em constante evolução.
A American Marketing Association define marca como um NOME, TERMO,
SÍMBOLO, DESENHO que tem como função identificar os bens de uma empresa e
diferenciá-los da concorrência.
Desde o início da história antiga, as marcas identificavam um fabricante. Com o
passar dos anos houve um aumento na utilização da marca, já que esta proporciona
proteção aos fabricantes e aos consumidores ao mesmo tempo.
Aaker(1998) afirma que as marcas são representadas por um NOME que é a
palavra do nome da marca. O nome de marca pode estar relacionado a uma pessoa,
como acontece na maioria das vezes na industria do vestuário onde as empresas
recebem o nome dos donos que são estilistas que desenvolvem as coleções, a uma
localidade, à qualidade, a um estilo de vida ou inventa-se um nome artificial. Este
nome deve ser de fácil pronúncia e compreendido em outras línguas.
Uma marca também pode ser representada pelo LOGOTIPO OU MARCA que é a
maneira e a fonte com a qual o nome é escrito, pelo SÍMBOLO que é o desenho que
representa a marca e pela LOGOMARCA que é a união do logo com a marca.

Os consumidores ao identificarem um produto eles enxergam também o lado
emocional

da

marca

como

EXPERIÊNCIAS,

RECORDAÇÕES,

SONHOS

DESEJOS.
Na construção de uma marca é necessário formar as características emocionais
que ela irá carregar pois o consumidor vai às compras em busca de emoção.
Martins afirma que a razão pela qual as pessoas pagam cinco vezes mais por
uma camiseta da Calvin Kein do que por um produto da mesma qualidade mas,sem
marca é a emoção.
Para Martins,(1999) a visão da empresa e do consumidor com relação à marca
são diferentes. Segundo Kotler (2000) a visão que a empresa pretende passar de si
mesma é denominada identidade e o que é percebido pelo consumidor é a imagem.
Toda marca possui uma identidade que quando bem desenvolvida é percebida
pelos consumidores na forma de imagem. Quando isto acontece, pode-se dizer que
esta marca está bem posicionada no mercado. Não basta apenas possuir uma
marca, é necessário posicioná-la corretamente no mercado para que se obtenha
bons lucros.
Após a criação de uma marca, no segundo capítulo abordaremos a propaganda,
nele encontraremos seu conceito e sobre o mix de comunicação do qual faz parte.
Com o dito popular: “A propaganda é a alma do negócio” entendemos que a
propaganda “carrega” a alma do negócio. As agências de propagandas são
responsáveis por traçar as características emocionais que influenciam esta alma.
(MARTINS,1999)
A propaganda é um meio de comunicação. A qual é formada por nove elementos
como emissor, receptor, mensagem, meio, codificação, decodificação, resposta,
feedback e ruído.
Para haver comunicação é preciso conhecer o segmento com o qual pretende se
comunicar, neste caso é válido um estudo das variáveis de segmentação:
-

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS;

-

VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS/ SÓCIO-ECONÔMICAS;

-

VARIÁVEIS PSICOGRAFICAS;

-

ASPÉCTOS RELACIONADOS COM O PRODUTO;

-

VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS.

A maneira de segmentar um mercado de consumo depende do tipo de produto a
ser comercializado e das exigências do mercado.

Efetuada a segmentação de mercado, as propagandas influenciam o interior das
pessoas quanto à decisão de compra.
A propaganda é uma das principais ferramentas para o posicionamento de
produtos da área de Moda, portanto, no terceiro capítulo entenderemos como o
posicionamento surgiu e o porquê da sua importância perante o excesso de
comunicações em que vivemos.
Posicionamento é aquilo que você provoca na mente do cliente. Em outras
palavras você posiciona o produto na mente do cliente potencial.
Devido ao grande número de informações existentes nas diferentes formas de
comunicação, a mente rejeita parte das informações que lhe são oferecidas e aceita
apenas aquilo que se enquadra com alguma experiência anterior.
Para que as informações sejam identificadas, a concentração deve ser feita nas
percepções do cliente, que são sensações seguidas de significados. O
posicionamento envolve a criação de uma percepção a favor do produto na mente
dos consumidores alvo.
Por isso, para que uma empresa seja bem sucedida é necessário que tenha
contato com a realidade que já se encontra percebida pela mente do cliente
potencial.
Existem três tipos de estratégias de posicionamento que são:
-

PRODUTO NO MERCADO;

-

POSICIONAMENTO DA EMPRESA;

-

VOLTADO PARA O PRODUTO.

Uma das maneiras de comunicar uma marca é através da propaganda, que deve
ser bem feita pois, é uma das ferramentas capaz de implantar posicionamento na
mente dos consumidores.
Se os clientes potenciais conhecerem o produto e as necessidades ou desejos
que este pretende suprir, acredita-se que o posicionamento é de sucesso. Para esta
pesquisa, uma das ferramentas que implanta o posicionamento de marcas de jeans
é a propaganda. Através dela podemos estudar a influência da marca na percepção
da imagem de uma propaganda.
Depois de compreendermos a importância da marca, o posicionamento e a
propaganda, através de propagandas de revistas, na segunda parte desta pesquisa
será analisada a influência da marca na percepção da imagem de propagandas
impressas no mercado do jeans.
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AUDREY HEPBURN, UMA HISTÓRIA DE CINEMA E ESTILO

1

Com o fim da Segunda Guerra Mundial o cinema hollywoodiano se destacou,
proliferando musicais, comédias românticas e sofisticadas ou superproduções,
transformando atrizes em mitos da moda, fazendo com que a mulher dos anos 50 se
tornasse mais feminina e glamurosa.
A década de 50 foi de extrema sofisticação, marcada pelo exagero e requinte,
ficou conhecida como o período dos “anos dourados”. O cinema, porta-voz da
cultura norte-americana, logo destacou atrizes, que como Audrey Hepburn, tornouse ícone desse tempo e, consagrou-se como diva para a eternidade, com sua forma
de vestir, jóias e comportamento, sendo símbolo de elegância, beleza e
sensualidade para o mundo.
Audrey Hepburn foi a única estrela do cinema que marcou presença na história do
estilo. Capaz de tornar qualquer peça de roupa desejável, suas personagens ditaram
tendência e influenciaram toda uma geração. Filha de uma família de classe média,
sua elegância era nata, mas seu sucesso como atriz a surpreendeu e jamais
interferiu no seu modo de vestir e pensar. Independente de sua postura como atriz,
foi uma pessoa íntegra que influenciou não só a moda e o comportamento feminino,
como esteve presente em ações humanitárias e lutou por justiça.
Baseado nas leituras de filmes e personagens de Audrey Hepburn que marcaram
a história e demonstram que mesmo depois de muitos anos longe das telas, ela é
uma figura viva, no que diz respeito a moda e comportamento, o trabalho traz uma
breve biografia da atriz, sua influência na moda, sua relação com o costureiro Hubert
de Givenchy e uma análise detalhada de seus figurinos que se destacaram,
juntamente com a sofisticação, glamour e estilo da atriz.
Com esse trabalho foi possível concluir que a elegância vai além da roupa ou dos
acessórios utilizados, ela é um elemento presente no comportamento e que ganha
dimensões conforme as atitudes da pessoa. Sendo assim, é possível dizer que a
atriz Audrey Hepburn, um misto de beleza e glamour, soube utilizar sua elegância
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em todas as personagens, deixando bem claro que cada papel era exclusivo dela,
que nenhuma outra atriz daria a mesma característica e alcançaria os mesmos
resultados nos filmes.
Pois, por mais simples que fossem suas roupas ou sua personagem, ela tinha
uma grande capacidade de trazer a sofisticação para as telas, graças ao seu estilo
impecável que a acompanhou por toda sua vida, independente da época, da ocasião
e das tendências de moda. Audrey Hepburn teve uma carreira brilhante, onde
destacou diversos figurinos e uma única filosofia, usar sempre as roupas que melhor
lhe vestiam. Tornou-se então um ícone de moda e sinônimo de estilo, que mesmo
avessa ao estrelismo, sempre esteve entre as dez mulheres mais famosas e bem
vestida do mundo.

3

4

BIBLIOGRAFIA

Audrey Hepburn: bela no cinema e na vida, 4 fev. 2005. Disponível em:
<http://www.swiwwinfo.org/spt/swissinfo.html?siteSect=2351&sid=5515990>. Acesso
em: 9 mar. 2005.
Audrey Hepburn.com, 2002. Disponível em: <http://www.audreyhepburn.com>.
Acesso em: 13 mar. 2005.
BAUDOT, François. Os Anos 50. In: ___. Moda do século. 2. ed. trad. Maria
Thereza de Rezende Costa. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2002. cap. 5, p. 140
– 185.
BONEQUINHA de Luxo. Direção: Blake Edwards. Produção: Martin Jurow e Richard
Shepherd. Intérpretes: Audrey Hepburn; George Peppard; Patricia Neal; Buddy
Ebsen; Martin Balsam; José Luis de Villalonga; John McGiver; Alan Reed; Dorothy
Whitney; Miss Beverly Hills; Stanley Adams; Claude Stroud; Elvia Allman; Mickey
Rooney; Gil Lamb; Nicky Blair; Joan Staley. Roteiro: George Axelrod. Música: Henry
Mancini. Paramount. c1961. 1 DVD (114 min), widescreen, color. Produzido por
Paramount Pictures. Baseado na estória de Truman Capote.
BRAGA, João. Década de 50. In: ___. História da moda: uma narrativa. coor.
Kathia Castilho. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2004. Coleção Moda e
Comunicação. cap. 7, p. 83 – 86.
CHAHINE, Nathalie, et al. As Décadas. In: ___. Beleza do século. São Paulo:
Cosac & Naify, 2000. cap. 2, p. 152 – 161.
CINDERELA em Paris. Direção: Stanley Donen. Produção: Roger Edens.
Intérpretes: Audrey Hepburn; Fred Astaire; Kay Thompson; Michel Auclair; Robert
Flemyng; Dovima; Carole Eastman; Jean Del Val; Sue England; Virginia Gibson;
Ruta Lee; Alex Gerry; Suzy Parker; Sunny Hartnett; Iphigenie Castiglioni. Roteiro:
Leonard Gershe. Música: George e Ira Gershwin, com canções adicionais de Roger
Edens e Leonard Gershe. Vista Vision. c1957. 1 DVD (103 min), widescreen, color.
Produzido por Paramount Pictures.
DASLU, 2005. A Chanel de Hollywood. Rev Daslu online. Disponível em:
<http://www.daslu.com.br/exclusive/revista/21/25.asp>. Acesso em: 17 mai.2005.
DORFLES, Gillo. Moda e Cinema. In: ___. A moda da moda. trad. Teresa de
Campos Coelho. Lisboa: Edições 70, 1984. cap.7, p. 83 – 86.

5

GIVENCHY, Hubert de. Audrey Hepburn by Hubert de Givenchy: L’ange des
enfants, 1998. Disponível em: <http://www.audrey1.com/articles/articles8.html>.
Acesso em: 18 mar. 2005.
HARRIS, Warren G. Audrey Hepburn, uma biografia. 2.impressão. trad. Maria
Ignez Duque Estrada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.
JÚNIOR, Mário Gomes. Breve amor em Roma: Cinema em Cena, 2005. Disponível
em: <http://www.cinemaemcena.com.br/crit_cinefilo_filme.asp?cod=2075&codvozci
nefalo=1737>. Acesso em: 27 abr. 2005.
JÚNIOR, Mário Gomes. Sofisticação Supera a Censura: Cinema em Cena, 2005.
Disponível em:<http://www.cinemaemcena.com.br/crit_cinefilo_filme.asp?cod=572&c
odvozcinefalo=1732>. Acesso em: 27 abr. 2005.
L’ange des enfants, 1998. Disponível em :<www.audrey1.com>. Acesso em: 18 mar.
2005.
MINHA Bela Dama. Direção: George Cukor. Produção: Jack L. Warner. Intérpretes:
Audrey Hepburn; Rex Harrison; Stanley Holloway; Wilfrid Hyde-White; Gladys
Cooper; Jeremy Brett; Theodore Bikel; Mona Washbourne; Isobel Elsom; Walter
Burke; John Holland; Henry Daniell; Grady Sutton, Moyna Macgill, Alan Napier, Betty
Blythe, Marjorie Bennett, Queenie Leonard. Roteiro: Alan Jay Lerner. Música:
Frederick Loewe. Super Panavision 70. c1964. 1 DVD (170 min), widescreen, color.
Produzido por Warner Video Home. Baseado na peça teatral de Bernard Shaw
MIURA, Henrique. Minha Bela Dama: Cinema em Cena, 2005. Disponível em:
<http://www.cinemaemcena.com.br/crit_cinefilo_filme.asp?cod=1194&codvozcinefalo
=647>. Acesso em: 27 abr. 2005.
MOSELEY, Rachel. She’s everybody’s dream girl: L’ange des enfants, 7 mar.
2004. Disponível em: <http://www.audrey1.com/articles/articles8.html>. Acesso em:
18 mar. 2005.
MOUTINHO, Maria Rita. A moda do século XX. Rio de Janeiro: Senac, 2001. cap.
5, p. 140 – 185.
Para Todo o Sempre: Audrey Hepburn, 2005. Disponível em:<http://geocities.yahoo.
com.br/tatiana14_br/audrey/bio.html>. Acesso em : 15 abr.2005.
RAZERA, Gustavo H. My Fair Lady - Minha Bela Dama: Cinema em Cena, 2005.
Disponível em:<http://www.cinemaemcena.com.br/crit_cinefilo_filme.asp?cod=1194&
codvozcinefalo=1411>. Acesso em: 27 abr. 2005.

6

ROGERMK. Bonequinha de Luxo: Cinema em Cena, 2005. Disponível em:
<http://www.cinemaemcena.com.br/crit_cinefilo_filme.asp?cod=572&codvozcinefalo=
4344>. Acesso em: 27 abr. 2005.
ROGERMK. Cinderela em Paris: Cinema em Cena, 2005. Disponível em:
<http://www.cinemaemcena.com.br/crit_cinefilo_filme.asp?cod=3382&codvozcinefalo
=4342>. Acesso em: 27 abr. 2005.
ROGERMK. Quando Paris Alucina: Cinema em Cena, 2005. Disponível em:
<http://www.cinemaemcena.com.br/crit_cinefilo_filme.asp?cod=3383&codvozcinefalo
=4345>. Acesso em: 27 abr. 2005.
ROGERMK. Sabrina: Cinema em Cena, 2005. Disponível em: <http://www.cinema
emcena.com.br/crit_cinefilo_filme.asp?cod=665&codvozcinefalo=4343>. Acesso em:
27 abr. 2005.
SABRINA. Direção: Billy Wilder. Produção: Billy Wilder. Intérpretes: Audrey Hepburn;
Humphrey Bogart; William Holden; Walter Hampden; John Williams; Martha Hyer;
Joan Vohs; Marcel Dalio; Marcel Hillaire; Nella Walker; Francis X. Bushman; Ellen
Corby; Marjorie Bennett; Nancy Kulp; Paul Harvey. Roteiro: Billy Wilder, Samuel
Taylor e Ernest Lehman. Música: Frederick Hollander. B&W. c1954. 1 DVD (114
min), full frame, preto & branco. Produzido por Paramount Pictures. Baseado na
peça de Samuel Taylor.
SILVA, Vanessa Lima da. Colette: Colette na Web, 2005. Disponível em:
<http://www.colettenaweb.hpg.ig.com.br/br-Colette.htm>. Acesso em 12 abr. 2005.

CORPO: OLHARES NEGROS 1

O corpo é hospedeiro de infinitas interpretações de existência. Em alguns
casos, seu parasita é uma alma dócil e feliz em sua morada. Há situações outras em
que o processo de adaptação exige um pouco mais de dedicação, mas após algum
empenho acaba-se por atingir a coexistência pacifica. Contudo, há ocasiões em que
a simbiose acusa falhas irreversíveis. Hospedeiro e parasita confundem papéis e a
existência se desenvolve em meio a uma caótica disputa. Nestes casos, o sujeito
não atinge a unidade, mas sim a melancolia.

No contexto deste ensaio, a melancolia pode ser definida como um estado de
espírito maculado por profunda tristeza, cujo fundo reflete a inadaptação ao
ambiente e suas exigências. Podemos imaginar o melancólico como o sujeito
desnorteado, vasculhando a si em busca de uma identidade perdida, que clama
perturbando-o dia e noite. Insone, taciturno, desesperado, lúcido, condenado. É este
o homem para o qual voltamos nosso olhar, observando as estratégias das quais
lança mão a fim de não naufragar num meio com o qual estabelece mútua relação
de aversão.

Pensar a melancolia em meio à celebração do corpo que em nossa época
vivenciamos é, no mínimo, bastante instigante. Afinal, a melancolia é um traço de
personalidade que marca justamente um desajuste com as carnes e suas
implicações. Não se trata de uma insatisfação com as formas do corpo, situação
com a qual estamos acostumados a nos deparar. Não se trata de buscar um ideal de
beleza e perfeição, mas sim de um desligamento profundo, um desvencilhamento
libertador.

O melancólico vê-se em conflito com seu corpo, sentindo sufocar diante dos
dizeres que este verbaliza independente do que a alma 2 tenciona transmitir. Temos
1
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aqui um desequilíbrio entre as proporções do indivíduo, como se o corpo fosse muito
diminuto diante da estrutura de alma que carrega. Sobrepõe-se uma sensação de
asfixia, de atrofia da vontade. Natural então que se associe melancolia a um humor
de morte, posto que se vive com olhos voltados ao ruir do corpo. Se deseja mesmo o
fim? A questão não é exatamente esta, porque a morte aqui pode funcionar muito
mais como metáfora, querendo dar conta da extinção de uma condição degradante,
como quem busca um novo princípio. O anseio não é de fim, mas de alívio. O
melancólico não quer encerrar sua existência, antes o contrário. Almeja exercê-la
plenamente, sem as amarras de um corpo que lhe nega as tantas faces. Não é a
vida que o desgosta, mas as formas como está desenhada.
O melancólico sente vergonha 3 de seu corpo. Tendo vergonha, quer escondêlo. Por que a vergonha? Porque a imagem que vê diante do espelho não condiz com
o que pensa ser. Vinga a frustração. Seu corpo o fere. Diante da impossibilidade da
dissociação entre as camadas que formam a entidade “eu”, empenha-se em fugir
como pode das determinações que a natureza lhe impõe. Encerra o corpo em vestes
que inibem ou distorcem, utiliza-se de máscaras que jogam com personas
armazenadas, moldura-se com cabelos que negam o fluxo vivo dos dias. O
melancólico habita outra esfera e não quer ser confundido. Comporta-se como um
alienígena em seu mundo e em seu próprio corpo, procurando transformar-se todo
em um conjunto que pronuncia “Sou um estranho. Até para mim”.

Considerando o intuito da desconstrução de si mesmo, o indivíduo
melancólico buscará elementos que lhe permitam adquirir um novo movimento no
espaço que ocupa. Sentindo-se tolhido, insuficiente mediante a ineficácia de seu
corpo para o traduzir (como se as carnes boicotassem as intenções da alma), a
pessoa tocada pela melancolia irá procurar refúgio em itens desprezados pela
sociedade. Ou melhor, vai ressignificar estes elementos em composições insólitas.
Unhas escuras ou roídas, cabelos muito curtos, assimétricos ou exageradamente
longos, sapatos gastos, roupas de épocas e lugares distantes... seriam algumas das
peças presentes num “look melancólico”. Tudo isto, é claro, sem esquecer a
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supremacia da cor preta 4 . O aspecto pesado da cor nos transmite uma impressão de
pesar, um ar sombrio, deslocado da vivacidade prática do dia-a-dia. Obviamente, o
preto não fala sozinho, mas transforma-se no cenário para a representação.

Como o uso da cor preta consiste quase em ponto fixo da estética
melancólica, é pertinente dedicar-lhe especial atenção. Sua leitura pode ser
realizada através de diferentes prismas. Uma proposta consiste em visualizar o
escuro da cor tal como mortalha, que envolve um corpo que se quer silenciar.
Quanto mais eficiente for o tecido, cobrindo centímetro a centímetro a superfície do
ser, assemelhando-se ao casulo que prepara o alçar ao depois desconhecido,
melhor. O que se pretende é uma nova pele, lisa e uniforme. Desta forma, o preto
funciona como um artifício de neutralidade, conferindo uma espécie de nudez
instigante às carnes que encobrem a identidade. Aqui pergunta-se: por que não
outra cor, quem sabe branco, azul ou amarelo? Não obteríamos o mesmo efeito? O
fato é que não se trata simplesmente de encobrir o corpo, forjando-lhe novo
invólucro. As cores, assim como qualquer outro signo, comunicam. Ao melancólico,
esta capacidade comunicacional é cara e delicada. No caso das cores citadas –
entre tantas outras em que poderíamos pensar – logo verificamos que todas estas
nuances gritam mensagens, impressões muito claras, objetivo do qual o melancólico
busca desviar-se com empenho. O intuito do melancólico é, antes, sussurrar
segredos em linguagem criptografada.

De outro modo, podemos ponderar a opção pela cor preta a partir da
consideração de que a mesma é a cor habitual da expressão de luto. Conforme
vimos nos parágrafos anteriores, a melancolia funde-se à morte no sentido de
negação do corpo. Quando as pessoas vestem-se na ausência de luz, procuram
demonstrar um pesar profundo pautado pelo mistério de uma situação que de todo
lhes escapa a compreensão. Nestas circunstâncias, o corpo com o qual precisam
lidar é um corpo estranho, diverso daquele que conheceram e amaram. Trata-se de
um corpo inerte, um corpo que se repele com todos os sentimentos. Aqui o preto
expressa o mudo mistério, o não saber e incertezas de que o momento está pleno. O
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preto é expressão da ruptura do mundo, do imenso incompreensível que atinge a
existência dos envolvidos. É um enigma que devora. Tal construção, tão sólida, não
passa desapercebida ao melancólico que dela se apropria ao identificar-se com seus
reflexos. No luto, a melancolia encontra um espelho.

Além da preferência pela cor preta, o melancólico geralmente é muito
comedido na utilização de signos em seu corpo. Acima, estabelecemos uma
comparação entre o ser melancólico e aquele que perde alguém que ama. Isto
porque a melancolia é uma perda de si mesmo, uma confusão diante da própria
identidade, um luto diante de um vazio que se instaura não se sabe com que meios.
O “eu” melancólico assume esta forma fluídica, típica daqueles que, insatisfeitos,
não se cansam de interpelar o mundo. Seu “eu” é perplexo, evitando cravar em si
estacas que o prendam à terra. A “constante inconstância” é um dos principais
sintomas da melancolia. Caso se faça necessário carregar marcas – como forma de
proteção – escolherá signos que o auxiliem a suportar o fardo inominável, a tristeza
sorridente que o alimenta e destrói. Percebemos que o melancólico é bastante
meticuloso em suas escolhas e nada lhe é gratuito. O que ostenta é uma extensão
de si, portais artificiais que lhe permitam tocar o mundo e extravasar-se sobre ele,
burlando os limites do corpo que julga inadequado.

Pode-se encontrar melancólicos de maquiagens extravagantes, uma forma de
indicar indisposição com a estética do belo, que por sua vez denota o predomínio do
corpo. Ao visualizarmos tratamentos corporais que nos chocam (o uso da cor preta,
em certa medida, empresta este tipo de impacto), abandonamos a esfera do conforto
e num instinto nos perguntamos o que aquela pessoa deseja dizer. Ela nos transfere
sua inquietação, aliviando um pouco de si neste processo. O contrário também pode
acontecer, quando pouca ou nenhuma maquiagem é utilizada e todas as linhas do
rosto dizem um natural-pálido. O mesmo aspecto pode ser obtido artificialmente e
nos dois casos representa a tentativa de anular a face (o que instantaneamente
projeta os olhos, única parte visível do cérebro, que segundo o dito popular são as
“janelas da alma”), tornar-se uma tela branca e cansada (olheiras podem ser
acentuadas, enfatizando a inquietação de um espírito que nega a paz ao corpo), em
que tudo e nada possam ser lidos. Nas cores fortes, um escárnio, uma violência com
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as formas que se gostaria de evitar. No rosto pálido, prenúncio de morte, a tentativa
do apagamento, um pouco de tranqüilidade dentro do corpo que atormenta.

Cabelos, indumentária e maquiagem podem ainda revelar um aspecto
relapso, como quem não atenta para si próprio. Neste sentido, poderíamos pensar
no movimento grunge 5 , cujo expoente máximo foi o vocalista da banda Nirvana, Kurt
Cobain, que se matou com um tiro na cabeça. Roupas largas em desarmonia,
cabelos sujos e mal cuidados e um corpo denotando um estilo de vida pouco
saudável são características típicas do grunge.

Outro aspecto da compleição melancólica é a comum associação com o
corpo esguio. Sem dúvida, não se trata de uma regra, pois sua imagem oposta, o
glutão, é uma expressão igualmente válida se nos propormos pensar estereótipos.
Comer em excesso seria, ao mesmo tempo, uma forma de se revoltar e deformar o
corpo, assim como uma maneira de conseguir um prazer consolador. No caso da
imagem muito magra, encontramos outras implicações que, por sua vez, guardam
um significado próprio e bastante complexo. Em primeiro lugar, denuncia a falta de
apetite, talvez o uso de substâncias entorpecentes ou o abuso de cigarros. Em todas
estas hipóteses, impõe-se uma lenta tortura ao corpo, num processo de gradativa
destruição. O corpo magro revela traços cadavéricos, carregando menos carne
(mais liberdade para a alma?) numa aproximação com os domínios da morte. A
morte aqui não é entendida como castigo, o que fica claro ao mantermos em mente
todas as considerações já expostas. Viver assim – num limbo sem rumos - é que é
sofrimento.

Não deve nos escapar o fato de que o melancólico debate-se no mar negro
da solidão. Mesmo assim, precisa crer que sua condição é compartilhada, a fim de
escapar das garras da loucura. Ao afirmar visualmente sua individualidade desolada,
o faz pensando além de si próprio. Inconscientemente ou não, o certo é que
pretende usar seu corpo para dele libertar-se, emitindo através de inscrições
possíveis mensagens às outras almas que também apóiam seu olhar no horizonte
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de uma saudade. Ao olhar desavisado, sua figura pode causar sensações que
oscilam de estranheza à repulsa. Todavia, entre aqueles que se reconhecem, inspira
a mais límpida das ternuras. Decifra o intricado código aquele que dele faz uso.

Não poderíamos dar conta de apontar neste breve artigo todas as implicações
estéticas que a melancolia nos inspira. Todavia, através deste panorama geral,
esperamos ter contemplado algumas peculiaridades que permitam a continuidade do
diálogo, demonstrando através de um exemplo estético pouco ortodoxo as ricas
variedades que permeiam o universo de significações que vivenciamos.
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ALTERAÇÕES NA SILHUETA DA MULHER BRASILEIRA 1940 A 1990 1

1. Introdução
Desde a Antigüidade o ser humano faz do corpo um objeto cultural. Conhecer os
modelos de beleza do passado nos ajuda a definir o estilo pessoal, situando o indivíduo
no contexto social. Estes modelos não são eternos, variam no tempo e no espaço. O
indivíduo passa a compreender determinados e padrões comportamentais e estéticos
da sociedade atual resultantes de outras épocas (KURY et al, 2000).
Este trabalho identifica alterações ocorridas na silhueta da mulher brasileira de 1940
até 1990. Inicialmente, compreende a história do Brasil do período e como os
acontecimentos

políticos,

econômicos

e

sociais

influenciaram

a

moda

e

o

comportamento. Neste panorama, identifica padrões de beleza femininos de cada fase
e seus influenciadores. Finalizando, as alterações das medidas corporais femininas são
analisadas através de tabelas de medidas da época. A pesquisa é de suma importância
para a moda brasileira, pois reconhece as alterações anatômicas ocorridas, facilitando
a compreensão das medidas corporais atuais justificadas pelos acontecimentos
históricos, refletidos sobre a moda e os padrões de beleza.

2. Panorama Sócio-político-econômico do Brasil e sua Influência na Moda Feminina
Com o advento da Segunda Guerra Mundial (1939) a mulher mostra-se participativa
na sociedade e no mercado de trabalho do Brasil. O Estado Novo (1937 até 1945) de
Getúlio Vargas é apoiado pela classe média e setores da burguesia agrária e industrial.
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Durante a Guerra, a mulher busca praticidade nas roupas: “tendências masculinas”.
Começa a praticar esportes, dirigir carros e ingressa no mercado de trabalho. No visual
da época não se valoriza curvas corporais, refletindo um ideal de beleza esguio, com
redução de seios e quadris 2 .
A Guerra deixou resquícios sócio-comportamentais na população brasileira. As
mulheres reafirmam sua força através do direito ao voto, garantido na Constituição de
1946. Na moda, o fim da escassez de tecidos, inicia a busca pela feminilidade,
realçando as curvas. A mulher necessitava de roupas confortáveis e práticas para
trabalhar e buscava a feminilidade e sensualidade do New Look 3 como padrão estético.
O ideal de beleza demonstrava cintura fina, pernas de fora, busto realçado e ombros
expostos. A lingerie apertava o abdômen com uma cinta elástica de barbatanas que
sustentavam o busto. O sutiã aumentava os seios, com bojos exagerados e aramados 4 .
Tais padrões de silhueta foram influenciados pela sessão “As garotas do Alceu”, da
revista O Cruzeiro, com jovens de cintura fina, quadris reduzidos, seios fartos, pescoço
longo e afinado 5 . Além disto, os concursos de misses também ditam padrões e trazem
ícones como Marta Rocha 6 .
Getúlio Vargas, então presidente da república, renuncia em 1945, sendo eleito
Eurico Gaspar Dutra, que permanece até 1951. Com o apoio do povo, Getúlio Vargas
reassume através de novas eleições. Em meio à euforia pela posse de Vargas, surge a
televisão (1950), influenciadora de moda e comportamento. Vargas governa até 1954
quando, temendo um golpe, suicida-se. Após, assume a presidência Juscelino
Kubitscheck (1956-1960), baseando-se num governo desenvolvimentista.
Influenciando estilo, comportamento e beleza, surge em 1955, no Brasil, o rock.
Principalmente entre jovens, traz liberdade e rompe tradições, dividindo opiniões.
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Em 1960 Jânio Quadros é eleito, mas renuncia em 1961. Assume o vice-presidente
João Goulart sob resistência dos militares. O Parlamentarismo é instaurado e dura
quatro meses, retornando o presidencialismo via plebiscito (PESAVENTO,1991).
Tempos de instabilidade política, econômica e social. O Congresso perde prestígio e
ocorre o Golpe de Estado de 1964. Como presidente atua Humberto de Alencar
Castello Branco até 1967. O plano político é marcado pela supressão de direitos
constitucionais e opressão. Assume Arthur da Costa e Silva (1967-1969), que contém a
inflação e abre a investimentos estrangeiros, entretanto cresce a repressão. Os jovens
participam de manifestações e mudanças são percebidas (LINHARES, 1990).
Surgem grupos como os hippies, que desprezavam a sociedade de consumo e
repugnavam a burguesia. A liberação sexual se difunde. Jovens buscavam a politização
e aspirações para refletir e lutar: pacifismo, feminismo, ecologia, música e drogas. As
roupas se tornam práticas e confortáveis, para as passeatas. Surge o biquíni, liberando
ainda mais o corpo feminino. O padrão feminino expressa formas magras, lembrando
adolescentes que, com o uso da mini-saia aparentam pernas compridas 7 . Ícones da
mídia como Leila Diniz e Elis Regina aparecem influenciando esta geração 8 .
A modernização da indústria prêt-à-porter 9 se afirma e, em contra-partida, surge a
alta-costura. Aparecem estilistas nacionais 10 , seguindo a moda internacional.
A estética apresentava visual livre e sexy, ainda sob influência dos concursos. Duas
brasileiras se tornam Misses Universo, com medidas consideradas ideais 11 . O padrão
dá preferência às nádegas e aos quadris, em detrimento dos seios. Os sutiãs, agora
confortáveis, não apenas modelam os seios como antes (www.delrio.com.br).
A revista Manequim surge e reforça a libertação da mulher. Nela, Gil Brandão lança
moldes para roupas com explicações e tabelas padronizadas de medidas femininas.
O Brasil viveu no Governo de Emílio Garrastazu Médici os piores anos da ditadura.
7
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Entretanto, cresce economicamente até 1973. A crise do petróleo dá fim ao milagre
econômico. O General Ernesto Geisel assume em 1974, propondo liberação política
que levaria à Democracia. As inseguranças e tensões se refletiram sobre a moda em
atitudes de contestação, assumindo diversificação de tendências. A liberdade de
expressão e a liberação sexual da década trazem mudanças nos padrões de beleza. A
tônica se apresenta no umbigo, à mostra com miniblusas e calças saint-tropez 12 . A
silhueta da mulher é mais magra e alta. As jovens contestam a beleza dos concursos,
guiadas pelo hippie, que prega a aceitação do outro como é. (KURY et al., 2000).
João Baptista Figueiredo assume o governo em eleições parlamentares. Retornam
os direitos políticos revogados, reivindicando a redemocratização. O Regime Militar
mantinha o controle, mas ao final de 1983 a oposição lança campanha por eleições
diretas, com manifestações populares. É o fim da ditadura. Tancredo de Almeida Neves
é eleito em 1985, mas morre em seguida, assumindo o vice-presidente José Sarney.
Elabora-se a Constituição de 1988, com participação popular. Junto ao processo de
redemocratização surgem novos estilos que se refletem na moda. Grupos como os
punks são contrários ao modelo de beleza dominante. O ideal de beleza deixa de ser
único. Paradoxalmente, os yuppies, jovens preocupados com dinheiro e status,
ostentavam etiquetas e acessórios sofisticados 13 .
Na moda feminina dos anos 80, roupas extremamente justas e partes do corpo à
mostra denotam um caráter sensual e apelativo. É o culto ao corpo, ligado à liberação
sexual e sob forte influência da mídia. O padrão estético apresentava formas magras,
porém delineadas. Os quadris passaram a ser a parte mais sensual do corpo.
O crescimento têxtil e dos sintéticos trouxe concorrência, acessibilidade e liberdade
de escolha aos consumidores. A indústria high-tech se consolida nos anos 90.
Fernando Collor de Mello é eleito presidente em 1989, porém em 1992 sofre
processo de impeachment. Manifestações clamam por ética na política. O vicepresidente Itamar Franco assume. Em 1994 foi eleito Fernando Henrique Cardoso, que
implantara o Plano Real no governo anterior. Este é reeleito em 1998. Na década de
12
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90, a preocupação com a chegada do novo milênio revelava-se na silhueta com
simplificação e praticidade. O estado de espírito é mais importante do que tendências
ditadas. Chega o fim da ditadura dos estilos: a moda é plural 14 .

3. Tabelas de Medidas Anatômicas Femininas Brasileiras
As tabelas de medidas iniciam na década de 60, com o prêt-à-porter e revistas
deste segmento. São baseadas em pesquisas de público, calculando-se a média dos
resultados para atingir o maior número possível de pessoas 15 .
Estudos comparativos de tabelas coletadas de revistas de cada época em questão
foram realizados, relacionando medidas anatômicas fundamentais da mulher:
circunferência do busto (em cm), circunferência da cintura (em cm) e circunferência dos
quadris (em cm), com base no manequim (tamanho) 40.
Nas décadas de 60 e 70 16 constatam-se medidas de 88cm para circunferência do
busto, 60cm para circunferência da cintura e 94cm para a circunferência dos quadris.
Entre estas não há alteração nas medidas fundamentais. Em 1978, a Revista
Manequim apresenta 86cm para circunferência do busto, 62cm para circunferência de
cintura e 92cm para circunferência dos quadris. Com relação às tabelas anteriores, o
busto diminui 2cm, a cintura aumenta 2cm e os quadris diminuem 2cm.
Na década de 80 17 apresentam-se medidas de 88cm para circunferência do busto,
66cm para a circunferência da cintura e 94cm para a circunferência dos quadris.
Há diferenças consideráveis entre as tabelas de 1978 e 1980, onde a medida do
busto aumenta 2cm, a cintura aumenta 6cm e os quadris sofrem um aumento de 2cm.
Aqui nesta análise considera-se o surgimento de tabelas com medidas diferenciadas de
acordo com a revista. Fato interessante é que esta última comparação dá-se entre as
Revistas Manequim e Figurino, uma vez constatado que em 1978 a Revista Figurino
(que apresentava, então, moldes de Gil Brandão) tinha se adaptado a medidas iguais
às utilizadas na década de 80, acima citadas. Porém nas tabelas de 70 e 80 (ou então
14

MOUTINHO & VALENÇA, 2000.
VINCENT-RICARD, 1989.
16
Revistas Silhueta e Figurino.
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Revista Figurino.
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1978) da mesma Revista Figurino, constata-se um aumento de 6cm na circunferência
da cintura (de 60cm para 66cm), comprovando uma alteração anatômica nesta região.
Em tabelas da década de 90 18 , medidas de 86cm para circunferência do busto,
68cm para circunferência da cintura e 92cm para a circunferência dos quadris.
Novamente vemos nestas medidas, de acordo com as anteriores, diferenças de 2cm
em cada uma. Portanto, como no caso anterior, ao comparar tabelas da mesma Revista
(agora a Manequim) constatou-se mais uma vez um aumento de 6cm na circunferência
da cintura (de 62cm aumenta para 68cm).
Veja-se o quadro comparativo das tabelas de medidas da década de 60 até 90:
Medidas de busto, cintura e quadril e sua evolução cronológica.
DÉCADAS
MEDIDAS

60

70

78

80

90

BUSTO (cm)

88

88

86

88

86

CINTURA (cm)

60

60

62

66

68

QUADRIL (cm)

94

94

92

94

92

Fonte: Revistas Manequim, Figurino e Silhueta.
Verifica-se, portanto, alteração anatômica na medida da circunferência da cintura,
apresentando um aumento de 6cm. Supõe-se que este fato tenha ligações com a
mudança no tipo de vestimenta ao longo do período, além do uso de lingeries e calças
saint-tropez, apresentando a cintura mais baixa e deixando o abdômen sem ser
modelado.

18

Revista Manequim.
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O BIZARRO NA FOTOGRAFIA DE MODA 1

A informação veiculada por imagens fotográficas constrói permanentemente
nossos desejos pela moda, especificamente o vestuário. A moda que “pensa” o
produto da roupa no corpo humano como um fenômeno efêmero, de curta
permanência como um “modus” de interpretar e relacionar este corpo com os
padrões estéticos do momento histórico. Tudo o que não se enquadra dentro
deste perímetro é considerado esquisito ou excessivo. Pensar “O Bizarro na
Fotografia de Moda” é traduzir este conceito do efêmero em inusitado o que não
corresponde aos padrões estéticos de beleza e comportamento, e que
acreditamos ser moda,é a negação dos comportamentos impostos pela mídia e
seus mecanismos, segundo as exigências vigentes de determinada época.
Este fenômeno do bizarro foi inicialmente ilustrado no século XIX, pela
Divina Condessa de Castiglione, fotografada pelos fotógrafos Pierre-Louis Pierson
e Leopold Ernest Mayer, em seu estúdio em Paris Mayer&Pierson. Produziram
mais de 400 imagens fotográficas com a colaboração de 40 anos de trabalho de
sua modelo correspondendo a um período de 1856 a 1895. Os temas das
fotografias eram inspirados nas artes, literatura, teatro, ópera, ou em personagens
criados pelas próprias fantasias da Condessa, é considerado como o primeiro
álbum fotográfico

ou portifólio de grande porte pelo número de retratos

registrados e também como o primeiro catálogo de moda, por sua contribuição
histórica na documentação dos vestuários e comportamentos da época.
No Brasil o bizarro, esta aparência de mudar a maneira de como nos
olhamos em relação aos padrões estéticos, foi exemplificada por Carlota
Joaquina, este estilo de uma moda colorida que utiliza o tingimento vermelho paubrasil para os tecidos, mostra a aparência irreverente em oposição à moda
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francesa que ditava padrões estéticos para esta sociedade de elite e era
referência de moda para todos os grupos sociais de elegância e do bem vestir.
Entretanto foi a partir dos novos mecanismos de identificação social e de
divulgação da informação, através do surgimento da primeira Maison de Alta
Costura, por Charles Frederick Worth, no ano de 1858 em Paris e a ascensão da
imagem fotográfica produzida em studio, através dos retratos e cartões de visita,
que houve uma rápida mudança na forma de comunicação re-estruturando o
comportamento social e também a produção do vestuário. Colaboram para a
divulgação as primeiras revistas de moda que eram pequenos semanários,
surgiram na França no século XVIII, se difundindo pela Europa

a partir de

1800,assim como para outros países inclusive o Brasil. Continham sugestões de
modelos para roupas apresentadas em gravuras, costumes de boas maneiras,
etiquetas, propagandas de cosméticos e acessórios. São estas revistas do século
XIX que substituem as ilustrações de gravuras e desenhos por ilustrações
fotográficas em preto e branco passando a mediar a aquisição de produtos de
consumo. Simultâneamente surgem as revistas Harper´s Bazaar e Vogue grandes
concorrentes, introduzindo em suas publicações as primeiras imagens fotográficas
de moda, além de matérias nas áreas das artes, isto ocorreu devido aos editores e
diretores de arte por utilizarem de seu senso crítico, inovador e ação visionária,
tornando possível e acessível a fotografia de moda.
Em termos históricos, a efetivação da fixação da imagem fotográfica e o
trabalho desenvolvido por alguns fotógrafos, contribuíram para a afirmação da
fotografia de Modanos meios de comunicação, exemplos como Barão Adolph de
Meyer, Edward Steichen, Man Ray, Horst P. Horst, Lee Miller, Irving Penn e
Richard Avedon mudaram a linguagem das imagens registradas nos editoriais,
atribuindo um novo conceito na publicação das revistas e na maneira de
documentar a moda.
Outros fenômenos bizarros também influenciaram a Fotografia de Moda
como o Vedetismo ou Celebridades, mas foi com o surgimento do cinema, que
estes fenômenos tornam a fotografia o elo essencial para a divulgação e ascensão
dos mitos, ilustrando publicações através de seus retratos em diversos meios de

comunicação, condição hoje que as pessoas do mundo todo, na busca da fama,
sucesso e reconhecimento por seu trabalho ou atributos físicos. Outros produtos
de consumo também se utilizaram desta dinâmica, a Barbiemania, a Boneca dos
Padrões de Consumo e da Beleza Ideal é um outro fator que ocorre no mundo
feminino, crianças

sofrem a influência da boneca na

infância, seguindo um

padrão de comportamento e consumo através dos vários produtos e acessórios
disponíveis no mercado. Um mundo de fantasias fazendo com que as meninas
deixem sua infância de uma forma brusca se tornando miniaturas de adultos, tanto
nas atitudes como nas roupas, não mais imitam as mães, tias ou outros exemplos
de mulheres adultas, mas adotam como referência o brinquedo que passa a
ditadura da beleza idealizada.
Outro processo que tenta organizar estes padrões de beleza idealizada é a
profissão de Modelo, que é a mais desejada pelas adolescentes, imaginando viver
num mundo de glamour e elegância reforçados pela mídia, que privilegiando a
ascensão econômica na valorização de atributos físicos são consideradas
mulheres belas e desejadas, mas a realidade experimentada é bem diferente,
constitui-se de muito trabalho e regras profissionais rígidas, são consideradas
como cabides humanos, um produto que disponibiliza o próprio corpo mediante a
posse do consumidor em tornar suas aquisições individuais símbolo de “poder”.
Portanto, todos estes aspectos mencionados para uma nova perspectiva
de produção da imagem, fez com que surgissem fotógrafos que trabalhassem com
outras estéticas corporais, como as imagens atípicas de Diane Arbus, fotos de
pessoas incomuns que não estão e nem seguem os padrões de beleza impostos
pela sociedade e Olivieiro Toscani. Fotógrafo da década de 80 que desenvolveu
uma campanha publicitária para a Marca Benetton, registrando imagens
fotográficas de conteúdos bizarros, inusitadas, excêntricas, retratando a realidade
político-social do mundo, como as guerras (morte sem Bandeira), a fome, o
racismo (cor e raças) e a aids foram alguns dos temas por ele abordados. Ele foi
odiado e aclamado, fez com que o espaço publicitário se voltasse para as reações
políticas e morais do público, suas campanhas foram pontuadas com crônicas e
editoriais de conscientização das críticas sociais. Confrontou com suas imagens

os publicitários e os profissionais da moda, despertou uma polêmica na maneira
de vender roupas, sua discussão está na mensagem, evidenciar muito mais o
conceito que vai além do mero consumo da roupa em si, associando-a a um estilo
de vivenciar o mundo, um jogo filosófico, um catalisador de emoções, um espaço
polêmico.
Portanto, este trabalho que tem como objetivo final um Editorial de Moda,
utiliza imagens projetadas nas roupas e corpos, com base em uma pesquisa
iconográfica referente aos fotógrafos estudados, o que possibilitou a formação de
fotomontagens em slides para a projeção .A roupa como extensão da pele, tecidos
enrolados nos corpos no processo de moulage com apenas fendas e cavas sem
costura ou acabamento, retalhos que se transformam em vestimenta. As cores
utilizadas na produção foram definidas por sua simbologia: Branco e Preto –
Dualidade, representando as culturas do Ocidente e do Oriente; Vermelho –Japão;
Branco – dia, claridade, paz; Preto – noite, escuridão, mistério;
Vermelho – vida, paixão, movimento.As outras gamas tonais, cores que vão do
amarelo passando pela escala tonal monocromática do laranja e finalizando com o
vermelho puro, são devido à luz das imagens em projeções- fotomontagens nos
corpos dos modelos e nas roupas. Como único elemento de união e fechamento,
um botão de 15cm de diâmetro, um nas cores preto, branco e vermelho e outro
somente vermelho contendo três furos.O botão representa o Japão, minha
descendência, os três furos simbolizam o princípio do três, que na numerologia
representa um número mágico, que dá forma, materializa e concretiza;
considerado como algarismo de conclusão de finalização; na vida(nascimento,
desenvolvimento e morte), o ser humano é formado de(corpo, mente e espírito), o
corpo é estruturado em (cabeça, tronco e membros), o tempo é medido em
(passado, presente e futuro).Na maquiagem foram utilizados o preto e branco,
representando a negação da identidade sexual dos modelos humanos.
Desta maneira as imagens fotográficas realizadas, utilizaram projeções
considerando o efêmero na formação de estampas e tatuagens ilusórias,
configurando dentro do espaço cênico do studio um tempo de ações irreais na

materialização da essência da imagem-foto que transforma em roupa a ação do
Bizarro.
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“O PERFIL DO INGRESSANTE NO CURSO DE MODA EM UMA IES DE UMA
CIDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO’’ 1

Introdução:
Através do levantamento estatístico realizado pela Comissão Permanente de
Avaliação (CPA) de uma IES particular localizada no interior do Estado de São
Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, foi possível às autoras identificarem e
analisarem as variações do perfil sócio-cultural dos alunos ingressantes no curso de
Graduação em Moda, ocorridos no período compreendido entre 2000 e 2005.
As alterações desse perfil ao longo dos anos é objeto desse trabalho, que
procura relacionar as transformações ocorridas no curso, decorrentes da evolução
do próprio mercado da Moda e, finalmente, as influências desses fatores na
demanda do referido curso.

Metodologia:
Para desenvolvimento da pesquisa, as autoras utilizaram-se de levantamento
estatístico realizado pela Comissão Permanente de Avaliação de uma IES particular
localizada em uma cidade do interior do Estado de São Paulo, no período
compreendido entre 2000 e 2004, em material coletado através do questionário
sócio-cultural aplicado em ingressantes do curso de graduação em Moda,
analisando os resultados coletados objetivando identificar as transformações
ocorridas no referido curso naquele período.

Resultados:
O trabalho traz a análise das alterações sofridas no perfil sócio-cultural do
ingressante da graduação em Moda, em um curso oferecido por uma IES particular,
localizada em uma cidade do interior do Estado de São Paulo, no período
compreendido entre 2000 e 2004.

Conclusão:
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A pesquisa mostrou que as turmas iniciantes em 2000 conservavam um perfil
predominantemente heterogêneo, composto por alunos, em grande parte, oriundos
da escola pública e com grande expectativa de realização financeira pessoal.
Consideramos aqui também, alunos do curso noturno, que já exerciam a profissão
em casa, no período diurno, como costureiras, auxiliares ou desenhistas de loja de
tecidos.
A partir do ano de 2002, com a consolidação do curso e, conseqüentemente,
fruto das ações sociais que o mesmo passou a praticar junto à comunidade local,
como exposições e oficinas, a pesquisa indicou uma mudança que em médio prazo
veio a se consolidar, no vestibular de 2003 e 2004, mostrando a presença de
vestibulandos oriundos do curso médio de escolas públicas e, notadamente,
particulares; faixa etária de 17 a 24 anos; classe social média alta; maior habilidade
artística e nível cultural; incidência de alunos que trabalham no período diverso do
curso.
O indicativo da pesquisa sugeriu uma nova visão social com relação ao curso,
durante o período de 2000 a 2004, bem como, uma adequação do perfil dos
ingressantes com relação às expectativas da graduação e ao futuro mercado de
trabalho, merecendo a continuidade desse estudo para que se possa finalizar
concretamente o perfil do estudante no interior, e neste caso em Ribeirão Preto, ao
longo de cinco ou dez anos de graduação em Moda.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE MODA ADEQUADOS À VARIAÇÃO
CORPORAL 1

Resumo: A presente proposta tem como objetivo desenvolver produtos de moda
adequados ao corpo que sofre variações constantes de peso, buscando a inovação,
tanto na construção da modelagem quanto nos mecanismos de fechamento e ajuste,
contribuindo para minimizar a obsolescência do produto.

Constata-se que o número de pessoas que sofrem variações de peso – o chamado
efeito sanfona – é cada vez maior. Desta forma, torna-se importante atender as
necessidades deste público que enfrenta em determinados intervalos de tempo,
repetidas perdas e recuperação de peso. Para tanto, manteve-se contato com
profissionais da área de nutrição, que forneceram dados sobre o assunto e os
indivíduos que sofrem com as constantes variações corpóreas. Obteve-se
informações importantes, que esclareceram sobre o efeito sanfona e a maneira pela
qual se manifesta. Segundo Fiorin (2005), a variação de massa mais comum ocorre
de 1,0 kg a 2,0 kg, caracterizando um público ávido por satisfazer a vaidade e a
estética. Apesar de pequenas variações serem perceptíveis apenas a quem sofre do
problema, a necessidade de sentir-se esteticamente bem com uma roupa, é
bastante significativa para a imagem psicológica que constrói de si mesmo.

Buscou-se conhecimentos na ergonomia e modelagem para a obtenção de um
produto capaz de interagir harmonicamente com o corpo, agregando aspectos de
conforto, funcionalidade e mobilidade. A vestimenta torna-se uma extensão do
corpo, uma segunda pele, para a qual as interações com o meio ambiente e com o
próprio corpo que a habita, são significativas.
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Montemezzo (2002) salienta que é preciso consciência e responsabilidade durante
todo o processo de criação de uma vestimenta, para que, norteado por princípios
projetuais, seja possível melhorar a interação do homem com o meio ambiente,
abandonando assim, a imagem da roupa como apenas um objeto de ornamentação,
e construindo um produto que participe das ações e movimentos do homem.

A ergonomia associada à modelagem deve desempenhar melhorias à qualidade de
vida do usuário. Desse modo, afirma Grave (2004, p.43), as diferenças corporais
entre verticalidade, horizontalidade e tridimensionalidade devem ser consideradas
importantes para a construção do traje. Da mesma forma, reafirma Saltzman (2004,
p.26), a observação dos planos de frente, costas, e sobretudo das laterais, são
imprescindíveis para que haja o entendimento do volume completo do corpo.

Cabe salientar a importância da região da cintura quando se trata de indivíduos que
sofrem variações constantes de peso. Conforme Fiorin (2005) é a parte do corpo
onde mais se perdem ou se acumulam gorduras localizadas. Além disso, torna-se
importante considerar que a cintura sempre foi uma região ajustada e que de acordo
com a plástica ditada pela moda, afirma Castilho (2004, p.163) tende a cada vez
mais ser diminuída, evidenciando então, o contraste de dimensão com o quadril.
Segundo a autora, as maiores alterações de proporção e dimensão do corpo,
incidem sobre a cintura e o quadril femininos. O estudo conjunto desses elementos
corporais favorece bons resultados de modelagem.

De maneira a complementar a pesquisa, foi adicionada estudos sobre o origami.
Assim como todos os elementos orientais japoneses, o origami possui valores
indiscutíveis, como a importância dada ao que é feito a mão e às figuras
tridimensionais consideradas símbolos de uma arte milenar, cuja simbologia das
dobras pode ser dita universal (HORIUCHI,1995, p.13). Um método de construção
peculiar, salienta Shimabokuto (2000, p. 11), onde não são utilizados cortes nem
colas e o papel normalmente é quadrado, facilitando e permitindo a formação de
vários ângulos e infinitas dobras, devido a sua particular simetria.

Um estudo mais aprofundado sobre o origami – as dobraduras de papel – suas
utilizações, princípios, simbologias e significados, tornou possível a adoção de

elementos que serviram de base para a construção da modelagem. Partindo sempre
de uma superfície com as dimensões de um quadrado, o origami possibilitou
experimentações em tecidos, gerando modelos diferenciados, com a utilização de
diferentes bases de dobradura.

De maneira a viabilizar esse novo método de construção e criação – dobrar uma
superfície quadrada das mais variadas formas para se obter um modelo – utilizou-se
como suporte um manequim técnico que reproduz as dimensões do corpo, em
escala reduzida.

Com a aplicação da moulage – técnica de modelagem tridimensional desenvolvida
sobre o manequim – tornou-se possível o estudo de dobras, volumes, estruturas,
transpasses, deslocamento de linhas e mecanismos de fechamento e ajustes.
Silveira (2002) acrescenta que a referida técnica facilita a observação de caimento,
permitindo a visualização do espaço com as posições de frente, costas e lateral.
Além disso, considerando as experimentações permitidas, onde se aproxima o
material trabalhado, da forma anatômica, buscando melhor caimento e mobilidade, é
importante salientar, que não apenas os moldes ou o corte favorecem o bom
trabalho, mas também a maneira como se pode intervir nessa superfície
(SALTZMAN, 2004).

A associação da técnica da moulage aos princípios do origami, propiciou
experimentações que resultaram em formas e volumes curiosos, nos quais é
possível observar, por exemplo, a construção de gola e capuz sem um único corte
no tecido, elaborados apenas com dobras, costuras e pespontos.

De acordo com os estudos realizados e as particularidades e necessidades do corpo
que habita o traje, obtém-se, então, um produto inovador na sua forma, com grande
valor estético e que atende as necessidades do seu público de maneira diferenciada.
O principio da construção deste pensamento projetual veio da relação do origami,
como princípio que determina a intervenção em uma superfície, em meio
tridimensional, com a prática da moulage, também de mesmo princípio, procurando

resultados que tenham valores formais e expressivos, e permitam movimento a esse
corpo.
Verifica-se, portanto, que a técnica da moulage aliada aos estudos da geometria e
dos princípios de construção do origami, possibilita o desenvolvimento de produtos
de moda inovadores na sua estrutura, resultante dos volumes criados pelas dobras,
e perfeitamente adaptáveis, ajustáveis e passíveis de abrigar as diversas alterações
corpóreas. Além disso, obtém-se um traje versátil, de valor estético admirável
mesmo fora do seu suporte natural, o corpo.
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ARTE E MODA: ESPAÇOS DE CONJUNÇÃO 1

A retrospectiva do trabalho de Yohji Yamamoto, no Museu da Moda, em
Paris, que recebeu o título “Uste des vetements”, fez com que Leda Senise, artista
multidisciplinar, refletisse sobre a relação entre arte e moda, referindo-se a esse
estilista como um “poeta da indumentária”. A autora desse texto, em que são
tratadas indagações como “moda é arte?”, diz que no trabalho fica clara a
preocupação de Yamamoto “em potencializar (...) a química mágica de informações
de diferentes tempos e espaços, revisitando e registrando culturas e valores,
referenciais que equilibram o homem e lastreiam sua identidade” (SENISE, 2005).
Leda afirma ainda que Yamamoto faz parte de um movimento oposto às tendências
comerciais e massificantes, mantendo uma delicadeza e mistério no seu trabalho,
onde o tecido assume um papel significativo para o “processo criativo, a base de sua
expressão”. Yamamoto colocaria “o homem, o ser humano como prioridade”, e se a
moda visa à comercialização, para Leda, neste caso, ela não é a finalidade principal,
mas “conseqüência natural do processo” (2005).
Ao longo de seu texto, Leda permite que percebamos que ela hesita. Certa
altura ela diz que a retrospectiva de Yamamoto “transcende seus próprios limites.
Neste caso, obra e criador resistem à banalização dos processos de marketing e
comercialização, estimulando a reflexão e colocando questão: Moda é Arte?” (2005).
Mas, apesar dessa e de outras colocações, que faz ao longo de seu artigo sobre a
referida exposição, ela “decide”, ao final, que moda não é arte. Curiosamente, essa
afirmação é acompanhada de outra, que reforça a sensação de hesitação e cria
certa ambigüidade, uma espécie de contradição, assim nos parece, pois ela diz que
Yamamoto eleva a moda a um patamar de excelência que faz dele “um poeta da
indumentária”.
Reforçando o que foi dito acima, essa contradição aparente surge de
colocações da autora sobre o trabalho de Yamamoto, colocações que criam no leitor
do seu texto uma expectativa diferente da conclusão de que moda não é arte. Afinal,
se Yamamoto é um poeta e sua obra é poesia, Yamamoto é um artista e sua obra é
arte. E se Leda diz que Yamamoto, Issey Miyake e Kawakubo são criadores geniais
1
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e originais, ela está afirmando que estilistas de moda seriam capazes de transformar
roupa em arte. Isto é, assim como escultores transformam ferro, madeira e pedra em
escultura, os estilistas, ao cortarem, plissarem, criarem texturas, elaboram,
constroem, verdadeiras obras vestíveis. Por isso, a decisão de Leda de que moda
não é arte parece tirar proveito de um duplo posicionamento, de uma dubiedade,
que merece ser explorada. Até porque a pergunta persiste: moda é arte?
Para Germano Celant essa questão – “moda é arte?” – estaria resolvida. Mas
a maneira como ele a coloca e dá a ela resposta é um pouco diferente da que foi
apresentada acima. Para Celant, a diferenciação entre arte e moda tende a
desaparecer. Isso está dito numa passagem que vamos reproduzir:

Nos anos 80 a pertinência do vestido ao território da arte não é mais uma
revelação, mas uma necessidade, considerando que, desde 1950, a moda
tornou-se um projeto global de democratização e de estetização do parecer
ou do mostrar-se. Aquilo que era considerado fútil e frívolo, decorativo e
excêntrico tornou-se um meio de busca da identidade, no qual contam a
originalidade e a mudança contínua. A diferenciação entre arte e moda tende
a desaparecer, quase como se o corte que definia seus contornos tivesse
conseguido, através de um sucessivo processo de colagem, sobrepô-las e
uni-las. (CELANT, 1999, p. 176).

O que Celant faz, numa perspectiva histórica, é destacar transformações da
moda que a aproximam da arte. Situa nos anos 80 uma presença da moda no
território da arte. Aponta para uma transformação sobre a compreensão da moda, de
que através de sua produção ficava marcada uma busca pela identidade,
assimilando aspectos que seriam da arte moderna, como a originalidade e uma
permanente transformação. Com isso, arte e moda teriam se tornado muito
parecidas, como que adotariam e valorizariam princípios em comum. Assim, se na
posição anterior Leda Senise afirma que apesar de todas as semelhanças o devir da
moda é ser moda, não é ser arte, Celant, de outro lugar, como que diz que o devir
da moda é ser arte. Ou, melhor dizendo, e talvez encontrando um ponto em comum
em ambas as posições aqui apresentadas sucintamente, o devir da moda e da arte
não é pertencerem a um outro campo, a um ou outro território, mas, ao menos
naquelas produções que buscam um vínculo comum, criar um espaço em que já não
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se sabe quem pertence a quem, para o qual velhas categorias, sejam elas artísticas
ou definidoras de objetos de consumo, já não esclarecem essa relação.

Na próxima parte desse texto nós vamos explorar algumas dessas relações
entre moda e arte, tendo como referência acontecimentos da arte do século XX. A
finalidade é destacar acontecimentos que, num outro momento, que não cabe neste
espaço, através de uma análise mais detida, permitirão confirmar essa idéia de que
há produções da moda e da arte, contemporaneamente, que trabalham na definição
de um espaço em comum.

II
Em movimentos de vanguarda surgidos no início do século XX, além da
contraposição ao academicismo, da proposição de novas formas de expressão,
havia um interesse de aproximar arte e vida. Para esses movimentos, a arte deveria
estar no cotidiano, fora dos museus. O que os movia era o desejo comum de uma
democratização da cultura, o ideal de uma arte para todos. Esse desejo foi
responsável pela abertura de espaços de interlocução das artes plásticas com o
teatro, a ópera, o mobiliário, a literatura e a moda. O interesse por essas relações se
dá em função desse diálogo ser responsável pela expansão das formas de
expressão artística, que já não podiam ser delimitadas ao que tradicionalmente era
definido como arte. Da mesma maneira, a moda tem seus códigos ampliados.
Futurismo, construtivismo, dadaísmo, surrealismo e a bauhaus, entre outros,
refletiram as mudanças das relações entre as pessoas, as formas de trabalho, de
habitar, de vestir e de pensar, decorrentes, de um modo geral, da revolução
industrial.
Ao primeiro manifesto futurista se seguiram outros, voltados para a pintura,
música, escultura, etc. Marinetti concebia o futurismo abrangendo todos os aspectos
da atividade humana. Por isso o vestuário também foi tema de manifesto dos
futuristas (NASH, 1976), artistas que se interessavam pelo transitório, explorando
conexões entre arte e vida. É nesse contexto que Giacomo Balla, em 1914, escreve
um manifesto sobre a reforma nas vestimentas masculinas, intitulado O vestuário
masculino futurista. O manifesto era contra a moda artificial e passadista, propunha
um vestuário lúdico, dinâmico, com cores fortes, valorizando a assimetria do corte e
o “acréscimo de ‘modificadores’ (objetos que modificavam a aparência segundo o
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estado de espírito da pessoa)” (MÜLLER, 2000, p. 6). Desse modo, Balla procurava,
dialogando com a moda, incorporar à arte o transitório, a continuidade da vida.
A preocupação com a moda e o vestuário pelos artistas modernos permitiu a
eles descobertas ou migrações para a pintura, por exemplo, que representaram
transformações significativas para as artes plásticas. Foi o que aconteceu com
Malevich e sua experiência como cenógrafo e figurinista da ópera Vitória sobre o sol,
em 1913. O figurino dessa ópera foi concebido conforme os preceitos cubistofuturistas, dando origem ao que Malevich chamou de suprematismo:
O guarda-roupa foi feito segundo divertidos conceitos cubisto-futuristas, não
tão escandalosos como os que Picasso criou alguns anos depois para o ballet
Parada, mas foi um dos panos de fundo significativos para Malevich. Era
simplesmente um quadrado dividido em diagonais preta e branca. A partir
desta imagem, afirmou Malevich, passou imediatamente para pinturas
puramente abstratas, a primeira das quais um quadrado preto numa tela
branca. Iniciara a arte a que chamou suprematismo. (NASH, 1976, p. 48-9).

Ainda nos inícios do século XX, Gustav Klimt, fundador da secessão
vienense, que fazia parte do movimento reformista, juntamente com outros
intelectuais e artistas, cultivava idéias sobre a “arte total”, da qual a moda fazia
parte. Segundo Christian Brandstätter, Klimt costumava usar uma túnica azul de
linho que chegava até os tornozelos, misto de caftã oriental e traje nô. O próprio
Klimt concebeu essa túnica, que representava para ele o retorno a uma vida
simples. Além da criação da túnica são atribuídos a Klimt, em conjunto com Emilie
Flöge, dez vestidos reformistas. Chamados “vestidos soltos”, eram amplos,
dispensando o uso de espartilho, permitindo uma maior liberdade de movimentos.
No entre-guerras, de 1920 a 1940, o visual das mulheres, com seus cabelos
curtos, assemelha-se ao dos garotos. O jazz é ouvido pela intelectualidade, a
comunicação se torna mais veloz, o esporte vira moda. Nessa época ganham
destaque as criações de Chanel, Madeleine Vionnet e Elsa Schiaparelli.. Elsa,
inspirada nos desenhos do surrealista Salvador Dali, cria o tailleur-escrivaninha, com
quatro bolsos em forma de gavetas. Dessa relação com Dali, surgem criações deste
para a moda, como o chapéu-sapato, a bolsa telefone e o broche lacrimejante. Dali
ainda colabora na decoração de vitrines para uma loja de Nova Iorque.
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Lúcio Fontana, que lançou em 1946 o manifesto espacial, no qual defende
que a arte precisa incorporar novos meios para avançar, criou com Bruna Bini
vestidos que trabalhariam a fronteira entre tecido e pele, entre vestuário e nudez,
entre, enfim, interior e exterior. Esses vestidos tirariam proveito, dialogariam com as
telas rasgadas de Fontana, em que quer escapar da limitação planar da pintura. A
incursão de Fontana no campo do vestuário reforça assim sua pesquisa artística,
cuja concepção está vinculada a essa experimentação de novos meios, a uma
reflexão cuja inteligência depende dessa migração, de fronteiras e lugares
matizados.
Algumas das experiências relatadas até aqui demonstram que as mudanças
na sociedade moderna da primeira metade do século XX transpareciam na arte e na
moda através de aspectos da cotidianidade, da necessidade de roupas apropriadas
para o dia a dia, que atendessem as diversas funções assumidas pelos seus
“personagens”. Isso está presente também no Brasil, em experiências como a
performance de Flávio de Carvalho, que em 1956 desfila pelas ruas de São Paulo
com seu traje tropical. Esse traje era uma roupa que levava em consideração a
ventilação do corpo: saiote plissado, meia arrastão, blusa bufante e sandálias de
couro. Esse figurino, desenhado pelo próprio Flávio de Carvalho, era uma roupa
unissex que levava em consideração a higiene e o conforto do seu usuário. Essa
roupa foi criada para ser contraposta ao terno de casimira inglesa ou brim, que não
seria a mais adequada para um clima tropical como o do Brasil.
A partir dos anos 60 a moda toma um outro rumo. Não há mais apenas uma
tendência, mas várias. A juventude, conforme François Baudot, “torna-se uma
entidade, dotada de poder de compra e de um mercado que lhe é próprio”. Os
jovens vestem-se de maneira diferente da dos mais velhos. Ainda segundo Baudot,
“antigamente, não seguir a linha dominante da moda indicava que se era pobre. A
partir dos anos 60 isso significava muito claramente que se era livre” (2002, p.188).
Ainda nos anos 60, Paco Rabane usa materiais até então inusitados, como alumínio,
ferro e couro, realiza desfiles manifestos ao som de música concreta, produz
vestidos de papel com fio de nylon, é chamado escultor futurista.
Na arte esse período também apresenta várias manifestações que não
correspondem a uma linha dominante. Para o nosso propósito, interessa ressaltar a
presença do corpo, a mudança de estatuto do espectador, que passa a ser
participante. É assim ao menos nos parangolés de Hélio Oiticica, que são capas,
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roupas elaboradas com tecido, plástico, pinturas, poemas, nos quais o participante
interage no espaço, experimenta sensações, explora o ambiente. A música, o
samba, faz parte da performance, a dança ajuda o participante a soltar as amarras
dos comportamentos preestabelecidos. O centro da obra de Hélio Oiticica é o corpo,
o comportamento. Hélio propõe a experiência de um estado espontâneo, de
liberdade.
Conforme as referências que mapeamos procurando exemplos ao longo de
quase todo o século XX, são múltiplas as colaborações entre arte e moda, muitas
vezes propiciando uma fusão, como já foi dito, em que já não se sabe quem
pertence a quem, sem hierarquias ou fronteiras claras. As referências acima são de
artistas, estilistas, criadores, etc., que transpõem os limites entre moda e arte, arte e
roupa. Ao voltarem suas produções artísticas para a roupa os artistas plásticos estão
propondo um tipo de experimentação que é estética e que lida também com
conteúdos sócio-culturais, comportamentais, valores simbólicos, etc. De acordo com
esses exemplos, moda e arte compartilham de uma mesma linguagem, como que
tornando anódinas discussões sobre se a moda é ou não arte. Como escreve
Cosac,

voluntária ou involuntariamente a intenção, a necessidade de expressão que
resulta no gesto ou no ato de criação são geradas pela mesma força motriz,
pelo mesmo desejo, tornando-se impossível a distinção entre os média de
artes visuais e aplicadas. Com isso concluímos que não há disjunção entre
arte e moda, mas que há, sim, conjunção arte e moda, arte com moda, arte
da moda, e arte na moda. (2004, p.46)

A partir dos exemplos que utilizamos aqui, podemos dizer, numa espécie de
conclusão provisória, que o século XX nos deixa o legado de que a arte e a moda
estão relacionadas de uma forma produtiva quando se expandem até se tocarem,
misturarem, até não sabermos quem pertence a quem, questionando assim
pertencimentos e mostrando a esterilidade de definições que procuram estabelecer
fronteiras nítidas sobre uma e outra.
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UMA ABORDAGEM ANALÍTICA PARA O ENSINO DE DESENHO TÉCNICO DE
ROUPA FEMININA 1

Introdução
O estágio atual do ensino de moda no Brasil vem lançando no mercado
profissionais cada vez mais especializados nos diversos setores dessa atividade. Ao
mesmo tempo em que isso gera profissionalização da moda brasileira, cria também
um novo padrão de exigência para quem já está ou ainda vai entrar no setor.
Resultado de padronização do ambiente industrial, o desenho técnico de roupa
feminina é um conhecimento especializado.
O objetivo deste estudo é ensinar o desenho técnico de roupa feminina através de
uma abordagem analítica, capacitar o aluno a executar um desenho claro, objetivo
contendo todas as especificações necessárias e promover o entendimento da
estruturação da roupa sobre o corpo e a compreensão dos recursos e técnicas
utilizadas para tornar a superfície plana flexível: o tecido, em um objeto
tridimensional: a roupa.

O raciocínio
A roupa é um objeto que ao vestir o corpo: pousa sobre ele; projeta suas formas e
ganha volume tornando-se tridimensional, no entanto, fora do corpo pousada na
superfície configura-se plana; e como uma folha de papel, apresenta a sua frente e
o seu verso.
A representação do desenho de moda pensa a roupa vestida, com todas a intenções
que ela pode apresentar. Já o desenho técnico deve contemplar a roupa fora do
corpo, possibilitar a leitura de toda a sua superfície com as vistas de frente, de
costas e em alguns casos, lateral. Deve também mostrar todos os detalhes de
estrutura e acabamento reproduzindo a roupa dentro de uma relação de proporção
com o objeto real.
1
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Definimos que como ferramenta de auxílio para o desenho técnico de roupa deve-se
utilizar o manequim de confecção. Entretanto é importante compreendê-lo como um
sólido, constituído por diferentes volumes que precisará ser interpretado em apenas
duas dimensões, para ser utilizado como uma base sobre a qual todos os desenhos
poderão ser executados.

A abordagem
Recorremos aos princípios sistematizados pela modelagem. Como ponto de partida
utilizamos o manequim de pano (reprodução do corpo), planificamos este manequim
com auxílio dos princípios básicos da geometria e através das medidas
fundamentais para construção de uma base de modelagem, ou seja, as medidas de
alturas, larguras e quando necessário as diagonais.
Reduzimos as medidas proporcionalmente com ajuda de um escalimetro, traçamos
uma linha vertical - a linha de simetria do corpo-, marcamos sobre ela as alturas. Em
seguida traçamos linhas horizontais auxiliares passando pelos pontos marcados.
Projetamos sobre elas as medidas de largura 2 , referentes a cada ponto.
Para achar o ponto do pescoço e o do ombro utilizamos as medidas tiradas do
centro do peito ao pescoço e do centro do peito ao ombro. Depois de todos o
pontos marcados é possível ligá-los delineando a figura do manequim.
Desenhamos o manequim, como se tivéssemos tirado as suas pele e esticado na
superfície. Frente e costas de uma só vez. Obedecemos todas as linhas definidas
pelos métodos de modelagem como a linha de simetria (que divide o molde na
metade) e a de um quarto e a linha de ombro.
A tiragem de medidas foi feita dentro dos critérios adotados para modelar a roupa;
consideramos as linhas verticais referentes às alturas dos seguintes pontos: decote
costas, decote frente, busto, cintura, quadril e final de manequim; e as horizontais
referentes às larguras dos referidos pontos, quando houver 3 .
Na realização do desenho da base foram usadas como apoio algumas tabelas de
medidas que ajudaram posteriormente na construção dos braços e das pernas.

2

Consideramos a média, na medida que as larguras são tiradas por todo o volume do corpo e nosso
desenho está sendo representado frente e costas em um só.
3
Este princípio garante que qualquer manequim possa ser desenhado.

A referência à modelagem conduziu ao desenho da base a concepção da cava e do
gancho com aparência de sobreposição apontando o desenho da cava e a largura
do gancho que normalmente se apresentam estilizados.

O olhar analítico
Nos apoiamos em dois conceitos relativos à forma para fundamentar a realização do
desenho técnico: proporção e simetria 4 . Agregamos a eles os conceitos de volume 5
e concavidade, visto que no corpo, principalmente no feminino, os pontos de
resolução da forma acontecem em geral no encontro destas linhas.
A roupa como objeto è projetada a partir de um molde produzido no tecido
(superfície plana flexível), cortado em partes e depois montado por meio de
costuras. Assim como a roupa, o manequim também é modelado, cortado e
costurado. No seu “corpo” estão registradas as linhas estruturais, (os cortes/ as
costuras) onde foi necessário interromper o tecido para moldar o volume.
Este entendimento de reconstruir o manequim através do desenho, entendendo toda
sua conformação, se apóia na crença que o desenho não é apenas um instrumento,
mas um pensamento fundamental no desenvolvimento e na confecção do produto.
Portanto, no processo de reconstrução empreendemos o entendimento do no objeto
principal - o corpo.
Depois da base desenhada, com toda a marcação necessária, pode-se entender
como se faz à estruturação da roupa sobre o corpo, sobretudo quando se observa
que as resoluções de modelagem como: cortes, recortes, pences, variações de
amplitude e de linha de limite são solucionadas a partir dos pontos de articulação e
rotação, e nas regiões dos encontros das linhas de direções opostas (volumes e
concavidades).

Metodologia
Realizamos um estudo qualitativo desenvolvido dentro do ambiente de sala de aula,
através de vivência e experimentação, durante vários períodos letivos, numa atitude
flexível e aberta do pesquisador que constrói, durante a própria pesquisa, em seu
ambiente natural, o corpus do seu trabalho.

4

Quanto à proporção, diminuímos proporcionalmente todas as medidas do manequim e quanto à
simetria entendemos o eixo central corpo como linha de simetria.
5
Podemos também entender como saliência.

A fundamentação teórica foi calcada em materiais referentes à geometria, a
modelagem de roupa, a desenho técnico de produto, desenho de moda e desenho
de corpo humano.

Conclusão
Esta abordagem de ensino produz a correlação do desenho técnico à modelagem,
utilizando o manequim de costura interpretado em apenas duas dimensões, como
uma base do desenho técnico. A estratégia de ensino desenvolvida induz o aluno, a
analisar a roupa na sua totalidade compreendendo a sistemática de seu
desenvolvimento enquanto produto; a correlacionar e aproximar outras disciplinas do
desenho técnico promovendo uma interação de saberes e aguça o sentido do
desenho como um pensamento - aquele que designa e não apenas ilustra.
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CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NO LOOK: UMA ANÁLISE DE OSCAR DE LA
RENTA 1

O objetivo deste trabalho é compreender a complexidade da
construção de um look criado pelo estilista Oscar de la Renta, considerando que
todo look consiste em uma composição de elementos que se comportam como
adjuvantes no texto para reger uma determinada aparência.
Para isso, estabeleço uma relação direta do sujeito (estilista) com o objeto
(look), mediante o levantamento dos textos culturais (plano do conteúdo) que
envolvem o processo de criação e acabam por se manifestar na estética (plano da
expressão), através das escolhas que este sujeito faz para produzir determinado
efeito de sentido.

A História

Oscar de la Renta nasceu na República Dominicana em 1932, de onde saiu
aos 18 anos para estudar arte em Madri. Enquanto morava na Espanha, se
interessou pelo universo do design e começou a criar alguns esboços para as
principais casas de moda espanhola, podendo assim, pagar por seus estudos.
Começou a pensar na possibilidade de seguir uma carreira na área de moda
quando, em 1956, a pedido de Mrs. John Lodge, esposa do Embaixador
Americano na Espanha, desenhou um vestido de debutante para sua filha Beatrice
(fig. abaixo). A fotografia do vestido saiu na revista Life e com isso de la Renta
conseguiu um trabalho na Eisa, couture house de Balenciaga em Madri.

1

MACHADO, Vanessa Resende
Pós graduanda em Jornalismo de Moda e Estilo de Vida pela Universidade Anhembi
Morumbi, São Paulo.

Prova em Beatrice

Croquis

Em 1961, foi contratado como assistente de Antonio Castillo na Lanvin, em
Paris. Pouco depois, em 1963, mudou-se para Nova York, onde desenhou a
coleção de Elizabeth Arden. Em 1965, juntou-se a loja de venda por atacado de
Jane Derby, tornando-se sócio nos negócios, e com a morte de Derby em 1969,
Oscar assumiu a empresa e colocou o seu nome, começando assim a produzir
prêt-a-porter de luxo para mulheres.
Oscar de la Renta ficou conhecido por seus vestidos de noite femininos,
românticos e dramáticos, e pela utilização de tecidos elaborados e bordados.
Durante a década de 60, firmou sua reputação como designer da extravagância e
da opulência, criando uma variedade de coleções temáticas inspiradas na moda
da “Belle Epoque”, nas estampas de arte abstrata, nos vestidos orientais para
noite e exóticos vestidos flamencos. Em 1967, sua coleção Gypsy atraiu muitas
atenções, suas roupas tinham se tornado ornamentadas e espirituosas.

Vestido vintage Oscar Label

No começo da década de 70 suas roupas para o dia tornaram-se mais
casuais, e apesar dos vestidos de noite, feitos em chiffon 2 , seguirem a silhueta da
época, de la Renta manteve sua tradição em utilizar cintura marcada e decote em
V profundo.

Oscar se casou com Françoise de Langlade em 1967.

Ela era editora-chefe da Vogue francesa e faleceu em 1983. Então, casou-se pela
segunda vez com Annette Reed em 1989, com quem tem um filho, Moises 3 .
Em 1993 Oscar de la Renta foi contratado por Pierre Balmain, tornando-se
o primeiro designer americano a desenhar couture em Paris. Desenhou para
Balmain por quase uma década, apresentando sua última coleção em 2001.

Balmain Houte Couture, 1999.

Noivas apresentadas em NY.

.Por toda sua vida Oscar tem doado tempo e dinheiro para os mais
necessitados na República Dominicana, sua terra natal, ajudando a construir
escolas e centros de ajuda para mais de 1500 crianças. Seu engajamento social
faz com que esteja sempre presente em eventos beneficentes e colecione uma
série de títulos.
Ao longo do tempo, Oscar de la Renta estendeu sua marca, alcançando
novos segmentos de mercado. Atualmente, é responsável pela linha feminina,
masculina e home, onde apresenta móveis, papel de parede, tecidos decorativos,
tapetes e fragâncias para casa.
2

Tecido muito fino e transparente de seda ou de filamentos químicos bem torcidos para
confecções femininas. Nome originário do francês, que significa trapo.
(www1.uol.com.br/modabrasil/biblioteca/teciteca/index.htm)
3
Com apenas 19 anos, acaba de criar sua própria grife, a Moi by Moises de La Renta. E tem suas
criações focadas no streetwar e jeanswear para homens e mulheres. Algumas peças de sua nova
coleção foram desfiladas na Semana de Moda de Nova York, misturadas à coleção de seu pai, o
que causou surpresa.

Sua linha feminina subdivide-se em diversas linhas: OSCAR DE LA
RENTA, que inclui o ready-to-wear, eyewear, lingerie, peles, acessórios e
sleepwear; OSCAR DE LA RENTA PARFUMS; PINK LABEL (lingerie e
sleepwear); OSCAR BY OSCAR DE LA RENTA (outwear); O OSCAR (sportwear)
e OSCAR JEANS (exclusivo na América Latina).

O Look escolhido

“A combinação de duas linguagens, a moda e a gestualidade, caracterizam
o look como uma manifestação sincrética”. 4

Assim, percebemos que o look consiste em uma composição de roupas,
acessórios, maquiagem, cabelos e atitudes que misturados idealizam uma
determinada aparência, ou seja, o look não é apenas a vestimenta, mas como tais
elementos se comportam como adjuvantes no texto. Para Lipovetsky 5 “O que é
valorizado é o desvio, a personalidade criativa, a imagem surpreendente, e não
mais a perfeição de um modelo”.
Depois de pesquisar os desfiles de Oscar de la Renta, escolhi um look
(figura abaixo) que apresenta certa simplicidade se comparado à riqueza de
detalhes que costumam aparecer em suas roupas, mas que, a meu ver, tem forte
4

GARCIA, texto “O Look como processo”, referente à aula Desconstrução Semiótica de Looks.
LIPOVETSKY (1989: 127-128; apud Mesquita, 2002: 127).

5

representação quanto ao estilo que caracteriza o trabalho do estilista. E devido a
esta simplicidade de linhas e adornos, este look traz em si uma síntese do que
Oscar de la Renta vem apresentando em suas criações, mesmo quando
acompanha as mudanças na silhueta 6 feminina através das décadas e adapta
suas criações ao surgimento de novos mercados (como vem acontecendo ao
atrair a atenção das novas gerações, filhas de suas clientes).
O vestido foi apresentado por Oscar de la Renta em sua coleção Ready to
Wear Primavera / Verão 2004, na Semana de Moda de Nova York.

Descrição do Look

O vestido apresenta um discreto decote “canoa”, cavas rentes à linha do
ombro, cintura marcada por um fino cinto em couro preto com laço frontal, recorte 7
vertical frontal que desce até a altura do quadril, a partir de onde é aplicada uma
saia dupla franzida, com bolsos retos laterais, que termina pouco acima da altura
do joelho.

Os Formantes Plásticos

Feita esta breve apresentação e descrição do look escolhido, farei uma
avaliação mais detalhada dos formantes plásticos que compõem as características
do vestido. Existem quatro tipos de formantes plásticos, e são eles:
- matérico: materiais utilizados;
- eidético: formas apresentadas;
- cromático: cores;
- topológico: corresponde à distribuição dos outros formantes no look.

6

“A forma que a roupa apresenta, como resultado de seu contorno total, é a sua silhueta” (Leite &
Velloso, 2004: 43).
7
Segundo LEITEe VELLOSO em seu livro Desenho Técnico de Roupa Feminina (2004: 50), as
pences podem se transformar em recortes, quando se encontram e formam uma linha contínua.
Neste caso acontece o encontro das pences vertical clássica e vertical saindo do ombro,
estendendo-se até a altura do quadril.

Sendo a visão 8 um de nossos sentidos de distância, e por isso muitas
vezes enganosa, é difícil certificar através de uma imagem fotográfica qual
material foi utilizado, o que pode comprometer a análise deste formante
(matérico). Entretanto, observando o comportamento do tecido em imagens de
diferentes fontes, o modelo foi confeccionado em tafetá 9 de seda, devido ao
volume da saia que apresenta um bom caimento, a firmeza na estrutura superior
do vestido, e ao brilho.
A modelagem é ajustada através de um recorte na parte superior do vestido
(que corresponde à blusa), o que permite o acompanhamento das formas do
corpo até a linha do quadril, onde ocorre um corte ao redor do modelo para que
seja aplicada a saia franzida em tecido duplo, que apresenta bolsos embutidos
nas laterais.
O vestido apresenta cor branca em toda a superfície, porém acontece uma
interferência cromática a partir da escolha dos acessórios. Além do cinto em couro
preto, que interfere diretamente no modelo por estar colocado sobre ele,
aparecem longos brincos em pingentes pretos, firmando esta cor como uma
ruptura do monocromático. É a elegância do contraste preto e branco formando a
base cromática deste look.
O vestido não apresenta adornos, bordados ou botões, é bastante limpo, o
que faz realçar seu trabalho de modelagem, demonstrando precisão e domínio de
recursos por parte do criador, que se utiliza de recortes bem localizados para obter
a silhueta desejada. Isto também fica claro ao pensarmos na aplicação de bolsos
laterais, sem que causem excesso de volume, comprometendo assim, a
graciosidade do modelo. Essa ausência de elementos decorativos trabalhados no
vestido faz com que os acessórios que o acompanham ganhem destaque,
principalmente os brincos que, devido ao tamanho e movimento, estabelecem uma
relação direta com a roupa, enfatizando a sobriedade de suas linhas.
Enquanto escolhia o modelo com o qual trabalhei, não pude deixar de notar
a reincidência desta silhueta em diversas coleções apresentadas por Oscar de la
Renta. Há uma repetição evidente mesmo quando ocorrem variações nos
8

“Como fomos, principalmente no mundo ocidental, deixando de nos apoiar nos sentidos de
proximidade, o tato, o olfato e o paladar, para nos apoiarmos maciçamente nos sentidos de
distância, a visão e a audição?”. (MONTAGU, 1986: 19; apud ROMERO, 2003: 20)
9
Segundo Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa, tafetá é o nome dado a um “tecido de
seda lustroso e armado” (2001: 422).

formantes que determinam o look, ou seja, mudam os materiais, as cores, até
mesmo as formas, e ainda assim percebemos claramente “o que” o estilista quer
mostrar através de suas roupas e “como” o faz, afirmando conceitos através desta
repetição 10 .
Selecionei alguns modelos (respectivamente Fall 2005, Fall 2005 e Fall
2003) para ampliar as possibilidades de variações sobre a mesma silhueta e, em
seguida, poder relacionar o que enxergamos fisicamente nestas criações (plano
da expressão) e o que está por trás destas, gerando significação (plano do
conteúdo).

Segundo Carol Garcia 11 , “moda é por nós conceituada como o conjunto
atualizável dos modos de visibilidade que os seres humanos assumem em seu
vestir com o intuito de gerenciar a aparência, mantendo-a ou alterando-a a partir
de seus próprios corpos, dos adornos adicionados a eles e da atitude que integra
ambos pela gestualidade, de forma a produzir sentido e assim interagir com o
outro”.
Portanto, podemos concluir que moda é comunicação, pois enquanto
linguagem produz significação, e enquanto sistema está sujeita a análise e
investigação.
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Segundo Carol Garcia, “O criador caracteriza-se pelo entrelaçamento contínuo de certas
constantes, reiterações construídas por meio de estratégias que, ao se repetirem, ratificam também
a forma de ser do discurso”, no texto “Interpretação de Looks” referente à aula Desconstrução
Semiótica de Looks.
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GARCIA, texto “Semiótica e Moda”, referente à aula Desconstrução Semiótica de Looks.

Categorias da Expressão x Categorias do Conteúdo

Para operacionalizar a análise de um texto, Greimás propõe que ele seja
estudado através da concepção de dois planos: o plano da expressão e o plano do
conteúdo. O primeiro se organiza fisicamente para dar sentido ao texto, e é
articulado a partir de formantes que constituem as figuras da expressão: matérico,
eidético, cromático e topológico. É um plano tangível, diretamente relacionado aos
nossos sentidos. Já o plano do conteúdo, é onde se manifesta uma seqüência de
idéias e conceitos que geram a significação de determinado texto, sendo assim
um plano intangível. Este plano é “constituído por três níveis: fundamental,
narrativo e discursivo... sendo os dois primeiros integrantes das estruturas semionarrativas, mais profundas e o último das estruturas discursivas, mais próximas do
texto” 12 .
Relacionando estes dois planos e suas categorias, esboçarei uma análise
do look em questão, observando a maneira como foi construído para fazer sentido,
ou seja, quais os formantes plásticos utilizados pelo sujeito (estilista) para “contar
uma história”, que pode estar contextualizada em diversos âmbitos: político, social,
cultural, estabelecendo-se como objeto da comunicação.
Como vimos anteriormente, o look é representado pela liberdade de
misturas no intuito de construir uma determinada aparência, e este não foge à
regra, apresentando uma combinação harmoniosa, onde elementos sóbrios são
trabalhados junto a elementos de feminilidade.
Isto acontece tanto no modelo do vestido, quanto na escolha dos
acessórios que o acompanham: um cinto preto que enfatiza a marcação da cintura
e tem um laço aplicado na frente como símbolo de feminilidade e delicadeza, e
brincos enormes e cheios de movimento, que remetem às antigas jóias. Quanto ao
vestido, é a junção de duas peças distintas: blusa e saia. A primeira traz
características clássicas como cavas e decotes padronizados, recortes que a
tornam justa ao corpo e total ausência de adornos e volumes. Já a segunda,
representa a quebra desta seriedade, pois utiliza o franzido, que deveria ser um
mero “recurso para acomodar a largura da cintura à largura do quadril” 13 , e
12
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exacerba a feminilidade. Como este volume tem início na linha do quadril, torna
possível que a blusa se estenda até abaixo da cintura, e com isso promove uma
interferência na silhueta tradicional, onde a aplicação da saia é deslocada da
cintura para o quadril, agregando valor de sensualidade na medida em que
valoriza esta área do corpo.
Ao mesmo tempo, esta saia “feminina” apresenta bolsos laterais, o que não
parece necessário em uma roupa de passeio sem caráter funcional, e apesar do
franzido não favorecer a visibilidade deste detalhe, ao utilizá-lo o estilista
demonstra competência em trabalhar com técnicas apuradas de modelagem.
O caráter feminino é reforçado pela maquiagem sutil, onde o olhar é atraído
pelo rosa dos lábios, pelos cabelos repartidos de lado e presos para trás, o que
torna mais evidente a presença dos brincos que junto ao franzido no quadril, criam
um balanço cheio de graciosidade.
Os elementos estéticos empregados na construção do look, manifestados
como categorias da expressão, concretizam os valores que compõem o plano do
conteúdo, e a partir deste diálogo surge um contexto gerador de sentido. É através
desse contexto que surge a aparência, e relacioná-los é o caminho para edificar
sua significação.
Se pensarmos na trajetória do trabalho de Oscar de la Renta, assim como
quem são suas atuais clientes, fica mais claro o motivo que o conduz a utilizar,
não só neste look, mas em todas as suas criações, uma modelagem clássica
associada a tecidos nobres, que valorizam a elegância feminina, pois um estilista
que veste celeridades e mulheres da alta sociedade precisa ter em suas criações
a atemporalidade de um ideal clássico de vestir.
Em contraponto, sua história pessoal, ou seja, o país onde nasceu e
cresceu, constitui uma ruptura na estética “tradicional”, valor que é agregado às
suas criações, pois através de suas influências culturais: os bordados, os
babados, os volumes, as cores tropicais, e acessórios extravagantes que utiliza,
tornam-se actantes de um texto que estabelece relação direta com suas vivências
pessoais. Ao utilizar a sobriedade das linhas clássicas associadas ao volume,
cintura marcada, quadril em evidência e brincos extravagantes, Oscar de la Renta
pretende acionar nossa memória, atualizando o contexto de uma moda “latina”,
fazendo com que este look, mesmo deslocado de sua função cultural, esteja
revestido de valores relacionados à sensualidade e feminilidade. Assim, “O look

incorpora significações e gera efeitos de sentido que, ao serem compartilhados
socialmente (seja nas ruas, seja nas passarelas), substituem as palavras”. 14 , e
com isso, o estilista consegue estabelecer características específicas relacionadas
ao seu estilo, fidelizando os clientes que se identificam com a marca.

Autoria ou releitura?

Dentro do que é apresentado por estilistas e marcas como criações de
moda, através dos lançamentos de coleção, é possível considerar dois segmentos
distintos: a “releitura”, que consiste na renovação do objeto, que revigorado por
novas tecnologias e com alterações sutis em sua forma, se adapta a um novo
contexto, e a “autoria”, que inaugura novas categorias ao introduzir elementos de
outros sistemas, agregando ao objeto valor de autenticidade.
As coleções apresentadas por Oscar de la Renta, têm como característica a
presença de dois contextos: a latinidade oriunda de sua infância e juventude vivida
na República Dominicana, uma ilha caribenha e de clima tropical, e o requinte que
conheceu em Madri e Paris, quando começou a desenhar trajes de festa para
importantes casas de moda. De um lado as influências de sensualidade e alegria,
e de outro, elegância e sofisticação. Tudo isto misturado define suas criações
como releitura, pois existe tanto um transplante geográfico, onde a cultura de sua
terra natal é revisitada, quanto histórico, ao apresentar sempre linhas clássicas
valorizadas na primeira metade do século XX. GARCIA & MIRANDA (2005: 35)
nos lembram que “É preciso pensar na figura da espiral que representa a evolução
da moda: existe um retorno ao mesmo ponto, porém, num tempo diferente e num
contexto diferente. Assim, o que existe não é repetição, mas atualização”.
Isto pode ser exemplificado pelo próprio look em questão, onde temos o
volume da saia, os brincos e a valorização do quadril como transplante geográfico,
associado às linhas clássicas da blusa e o comprimento do modelo acima do
joelho (transplante histórico). Esta silhueta, justa na parte superior e volumosa na
parte inferior, nos remete às silhuetas da década de 50 e é muito utilizada pelo
estilista.
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Sendo a moda “a máquina que esculpe o tempo nos corpos” 15 , o estilista
atualiza as coleções que apresenta de acordo com sua evolução, mas sem perder
suas referências, mantendo fidelidade ao que acredita ser o “bem vestir”. Desta
forma, Oscar de la Renta cria modelos que valorizam a feminilidade e a elegância,
onde o toque diferencial está na contribuição que nos apresenta através da
valorização de sua riqueza cultural. São adornos que, retirados de seu contexto
original e associados a elementos clássicos, priorizam a silhueta feminina como
prova de refinamento. Esta postura fica bastante clara em uma frase célebre do
estilista:
“Eu sempre acho que a melhor maneira de se vestir é quando
as pessoas percebem primeiro você e depois a roupa”
Oscar de la Renta.

Considerações finais

“A moda, a de vestir, é antes de tudo um sistema de sinais significantes,
uma linguagem: a maneira mais cômoda, mas também, a mais importante e mais
directa que o indivíduo possa usar diariamente para se exprimir, para além da
palavra” 16 . É pautado no caráter subjetivo da moda, onde indivíduos consomem
para se igualar, se diferenciar, se satisfazer e outras inquietações, que hoje as
marcas direcionam o seu marketing e manipulam seus clientes, fazendo com que
sua identidade os seduza.
Esta análise possibilita um aprofundamento dos estudos culturais na área
de moda, tornando possível extrair elementos de identidade do estilista e da
marca para melhor compreender seu direcionamento e posicionamento no
mercado.
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MESQUITA (2002: 116).
LOMAZZI (1975); apud MODAPALAVRA (2004: 99).
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NOVAS MASCULINIDADES EM CENA: O HOMEM A MÍDIA E A MODA 1

RESUMO
Esta comunicação pretende abordar o surgimento da nova estética masculina na
contemporaneidade a partir das influências da publicidade em moda, usando
como ponto de partida as rupturas associadas às várias crises da masculinidade
na história. Hoje a aparência masculina está associada ao consumo, apresentados
em revistas e catálogos de moda.
A crise atual questiona modelos de masculinidades que contém em si relações
desiguais de poder. Nesse campo, há uma conseqüente fragmentação dos
homens em diferentes estilos e oferece a oportunidade política de combater
preconceitos e buscar uma maior aceitação da pluralidade como natural e
desejável.

Fruto de uma inseminação acadêmica que combina teoria social, arte
contemporânea e ativismo, este estudo se debruça sobre a teoria queer que se
propõe a “romper os espaços fixos e finitos da identidade”, partindo do princípio de
que a “sexualidade não possui significados a priori, mas significados relacionais
que se constroem, se imitam e são imitados” (Talburt, 2005, p. 25). Como
movimento, desafia o significado pejorativo da palavra queer - do inglês, estranho,
esquisito, efeminado, bicha; inverte o sentido negativo do termo e contribui tanto
para “afirmar os direitos das diferentes opções sexuais como para minar, de
dentro, um pensamento que encerra o outro em uma etiqueta, pretendendo-se a
si mesmo invisível” (Alcoba, 2005, p. 9).
Em sintonia com as teorias pós-estruturalistas, pós-modernas e pósfeministas, a teoria queer questiona os binômios de identidade, o caráter unitário

1

MARQUES FILHO Adair - Professor Substituto de Mestrando em Cultura Visual pela Faculdade
de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás – UFG.

da subjetividade e, principalmente, as idéias liberais referentes à autonomia do
indivíduo e o conceito de comunidade com base no princípio da uniformidade. O
princípio da uniformidade quando convertido em norma pode transformar-se em
instrumento passível de mascarar diferenças materiais e culturais, criar
imposições ou supressões visuais nos modos individuais e coletivos e gerar
implicações nas práticas sociais e institucionais (Talburt, 2005).
Este espírito ativista, provocador, empresta à teoria queer abrangência que
congrega os indivíduos marginalizados ou rechaçados pela sexualidade
convencional. De acordo com Butler (2002), na sua crítica à natureza dualista da
oposição sexo/gênero, ser homem ou ser mulher é uma construção cultural,
resultado de normas que estruturam as práticas sociais e operam sobre nossos
corpos de maneira incisiva e potente. A língua, através de ‘atos de citação’,
constrói realidades, como a noção de gênero, que são configuradas através de
representações, de habitus e do próprio corpo. Butler, ao reelaborar a noção de
iterabilidade que deriva de pós-estruturalistas como Derrida (1995), questiona a
inserção de significados em estruturas fixas, visto que concebe o significado numa
dimensão temporal e, portanto, mutável em função de condições e circunstâncias
da história. Na sua teoria da performatividade, Butler concebe a noção de gênero
como um significado que se constrói através da “repetição estilizada do corpo, um
conjunto de atos repetidos em um marco estritamente regulador que vai se
sedimentando ao longo do tempo para produzir a aparência e a sensação de algo
natural, permanente” (1990, p. 33).
Essa crença em uma natureza humana estática, determinada pela estrutura
genética e por instintos, é uma espécie de mito popular utilizado para justificar
como a masculinidade pode ser representada mantendo-se hegemônica a partir
de uma visão heterocentrada. A noção de ‘gênero’ vigente no ocidente pode ser
caracterizada como uma trajetória de poder e opressão sobre homens e mulheres.
Nesse contexto, a sexualidade masculina está construída como uma norma
contra a feminilidade e formas diferenciadas de masculinidade. A sexualidade não
é algo biologicamente definido, mas culturalmente e socialmente determinado por

construções conceituais que têm sofrido profundas mudanças e transformações
através da história.

Sexualidade em Questão
No final do século XIX, questões relativas à sexualidade passam a ocupar
espaço significativo na discussão sobre a constituição do sujeito moderno,
gerando interesse crescente e, conseqüentemente, estudos em áreas como a
psicologia, a psicanálise e a sexologia. Esses estudos ampliaram o debate e
desencadearam pesquisas que contribuíram para a publicação de artigos, livros e
ensaios científicos (Sontag, 1964; Kardiner, 1973; Chodorow, 1978; Dinnerstein,
1978). As discussões acerca do tema foram aprofundadas, ganhando evidência
no decorrer do século XX e chegando a posição de destaque no século XXI.
Hoje a sexualidade passou a ser vista e tratada de maneira recorrente em
programas de televisão, de rádio e em sites da internet onde o privado é exposto,
o cotidiano ganha destaque e a intimidade se torna pública e política. Nesse
cenário e contexto surge a teoria queer e, a partir dela, a estética camp.
De acordo com Andrés, a estética camp surge em “conseqüência da
expulsão da homossexualidade do campo semântico da masculinidade no
decorrer do século XX por parte das forças midiáticas e institucionais...” (2000, p.
127), ação que pode ser interpretada politicamente como denúncia tácita contra a
agressividade e a competitividade, exemplos de convenções opressoras
características da masculinidade heterossexual.
A partir da segunda metade do século XX, se intensificam estratégias de
buscar espaços sociais e profissionais, considerados adequados para desenvolver
uma sensibilidade antimasculina. Essas estratégias, que passaram a incluir áreas
como a alta cultura, a literatura, o ballet, a ópera, a música e as artes visuais,
transformaram-se em via de expressão para uma sensibilidade complexa de
homossexuais que, historicamente, têm experimentado dramática opressão social
(Andrés, 2000).
A partir dos anos 90, com o surgimento da teoria queer, os estudos gays e
lésbicos começam a sofrer duras criticas. A teoria queer se diferencia ao manter

um posicionamento político radical que se coloca contra a visão de cunho
integrativo que os estudos gays e lésbicos vinham assumindo na sociedade
estadunidense. “O termo queer inclui simpatizantes e é paralelo ao interesse pelo
transgênero, pela bissexualidade e outras situações pós-identitárias como os
pomosexuals (fusão da palavra pós-modernidade com homossexualidade) e o
pós-gay” (Louro, 2004, p. 2). Teoria social, ativismo e produção artística
contemporânea, aproximam e configuram, por afinidade, uma política queer que
“está estritamente articulada à produção de um grupo de intelectuais que, ao redor
dos anos 1990, passa a utilizar esse termo para descrever seu trabalho e sua
perspectiva teórica” (Louro, 2004, p. 39).
Nesse sentido o queer trás um ar transgressivo e toma para si um posicionamento
de não conformidade com as regras estabelecidas. Assim, o sujeito queer assume
uma fuga consciente dos padrões sociais ditos “normais”, caracterizando-se como
um sujeito desviante, em transito, um ser “entre-lugares”, que não apenas aceita
os estereótipos, mas os assume.
Vivemos um tempo no qual todas as exaltações são ao comércio e ao
individualismo. Nele a performance é o valor central, cultua o otimismo e define o
lugar social de cada um. É por isso que as grandes doenças estudadas pela
psiquiatria hoje são aquelas em que a performance falha. As drogas legais e
ilegais oferecem a possibilidade mágica da volta imediata e sem esforço ao bom
desempenho. Esse universo de satisfação imediata, da ereção à felicidade
‘quimicamente garantidas’ reduz a importância do que toma tempo e exige esforço
e auto-conhecimento, com os sacrifícios que isso impõe. A urgência destrói a
capacidade de construir e esperar. Bombardeados pela mídia eletrônica que
associa a felicidade ao consumo de marcas globais, jovens ricos e pobres – que
recebem exatamente as mesmas mensagens – partem para comprar, arranjar ‘a
qualquer preço’ ou recalcar essa necessidade inventada por interesses
comerciais.

Metrosexuais: O homem, a mídia e a moda
Contração de heterossexual com metropolitano, no original inglês, o termo
metrosexual refere-se ao homem que vive nas grandes metrópoles, um
empreendedor bem-sucedido, entre 25 e 45 anos que se preocupa com o aspecto
visual, gasta e muito para cuidar do corpo, da alma, da pele e do guarda-roupa e
se interessa pelo sexo oposto. Termo que vem se tornando corrente na mídia
mundial, esses homens estão aumentando os lucros das industrias da moda e da
cosmética. Embalados pelos catálogos de moda, pelas propagandas veiculadas
pelos meios de comunicação, os homens estão assumindo sua vaidade, às vezes
com certo exagero. Os ícones desse novo nicho de mercado andam em carros
importados, vestem grife, freqüentam academias e perfumarias; grande exemplo e
maior ícone dessa nova geração é o jogador inglês de futebol David Beckham. Em
geral gostam de sair para dançar e curtem os locais mais badalados do momento,
onde você pode encontrar vários homens bem vestidos, com cabelos atuais,
corpos em dia e a pele bem tratada; você pode até confundi-los com gays, embora
possuam realmente muitos amigos gays, mas eles são metrosexuais.
Esses sujeitos e seus comportamentos podem ser analisados a partir da
Teoria queer, pois fogem dos padrões ditos “normais”, estabelecidos pela
sociedade contemporânea.
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COOPA-ROCA: COMO O COOPERATIVISMO PODE FAZER DA MODA UM
INSTRUMENTO DE AÇÃO SOCIAL. 1

Por se tratar de um assunto incipiente no meio acadêmico, a moda carece de
credibilidade popular para superar o conceito de superficial que ainda possui. Com
este trabalho procuramos contribuir, mesmo que de forma singela, para a superação
deste preconceito, tentando mostrar que a moda não é algo alienado dos problemas
sociais e culturais e pode ser vinculada, por exemplo, ao que acontece nas
comunidades carentes.
O mundo da moda está sempre em busca de novos materiais, o mercado
exige novidades. Para saciar essa expectativa do novo, os estilistas perceberam que
o artesanato é muito rico e diversificado em nosso país, sendo um dos poucos
recursos que ainda permite amplas e constantes inovações. Esse fator valorizou o
talento das artesãs que estão espalhadas pelo Brasil, principalmente em regiões
mais

abandonadas,

que

oferecem

uma

mão-de-obra

que

embora

não

profissionalizada, é altamente qualificada e consideravelmente barata.
Neste trabalho estudamos como a presença de cooperativas, união de
pessoas com interesses comuns, em comunidades que necessitam de apoio e que
geralmente abrigam mulheres com habilidades natas, pode fazer da moda um
instrumento de ação social. Pesquisamos todo o histórico de formação de favelas,
características, e em especial as peculiaridades da Rocinha, a maior favela da
América Latina, localizada no Rio de Janeiro, para nos familiarizar com o cenário
que envolve a nossa cooperativa estudada.
Ressaltamos os benefícios que o cooperativismo traz para a comunidade,
para a moda e essencialmente para a satisfação das cooperadas, que têm a opção
de escolherem caminhos diferentes dos tão comuns nessas comunidades, como o
tráfico e a prostituição. Com a cooperativa, as artesãs passam a ter a chance de
usar suas técnicas em uma produção pré-estabelecida, com a possibilidade de
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desenvolver as peças em casa, integradas a vida doméstica e acompanhando o diaa-dia de seus filhos.
É neste contexto que mostramos o resultado do trabalho da COOPA-ROCA,
cooperativa de trabalho artesanal e de costura da Rocinha, formada nos anos 80,
que é exemplo de projeto social, coordenado pela socióloga Maria Teresa Leal, que
tem um bom êxito e cresce cada dia mais. Isso porque os obstáculos que surgiram
na implementação do projeto, não desestimularam as artesãs, pelo contrário,
representaram desafios que foram bravamente vencidos com esperança e
persistência no trabalho. Como resultado, elas que somam aproximadamente 150
artesãs, hoje se orgulham de ver expostas suas produções através de editoriais e
desfiles que vêem acontecendo cada vez com maior freqüência. O sucesso do
empreendimento tem agora sua expressão máxima com a notoriedade alcançada
pela cooperativa que já se apresentou em desfiles inclusive na Europa.
Um ponto que ainda deve ser explorado e concretizado na COOPA-ROCA é a
idéia de desenvolver suas próprias coleções, não apenas executar moda para
estilistas famosos e sim criar moda. Isso é válido para todas as cooperativas e
associações de artesanato que seguem o exemplo da cooperativa da Rocinha e
também desejam entrar no mercado. O fato de ter criações de moda própria é um
diferencial relevante, além do talento de desenvolver técnicas artesanais.
O objetivo desse projeto é divulgar a COOPA-ROCA como exemplo de
cooperativa de artesanato, salientando a grande diversidade de mão-de-obra
artesanal que o Brasil possui, geralmente dispersa por todas as regiões,
principalmente nas mais abandonadas como as favelas.
Conseguindo a moda localizar e explorar essas habilidades, ambas as partes
serão beneficiadas, além de que, mostrar o artesanato brasileiro é uma forma de
divulgar e valorizar a nossa cultura.
Poderia ainda a moda ser considerada algo superficial, depois de um exemplo
concreto de sua eficácia como promotora de soluções para tão grandes problemas
sociais como os encontrados nas favelas brasileiras?
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A DANÇA DO CORPO VESTIDO
UM ESTUDO DO FIGURINO DE BALÉ ATÉ O FINAL DO SÉCULO XIX1

1.Introdução
Este trabalho estabelece uma abordagem da evolução dos trajes da dança
desde os primórdios da humanidade até o balé no final do século XIX. Vale notar
que esse conhecimento é a base para o entendimento e o estudo das manifestações
artísticas contemporâneas do mundo inteiro. Tal estudo é de grande importância
tendo em vista a escassez de pesquisa nesse campo do vestuário de balé.
A dança apresenta movimentos ordenados e rítmicos, que são manifestações
com base biológica na respiração e na pulsação, as quais podem ser usadas para
dirigir os movimentos do corpo. A dança existe desde a origem da humanidade
como manifestação de alegria, tristeza ou outros sentimentos obtidos na satisfação
de necessidades básicas, tais como, conquista de alimentação (caça), moradia,
vitória ou derrota em combates, etc. Isso pode ser constatado em pinturas rupestres
descobertas por arqueólogos e outros profissionais da área, encontradas em
cavernas e através de registros históricos.
As imagens registradas ao longo da história da dança e do figurino nos reserva
interessantes passagens que se confundem com o desenvolvimento da civilização,
envolvendo a política, o poder, as questões econômicas e sociais, as conquistas
geográficas, as comunicações e os desenvolvimentos industriais nas descobertas de
novos produtos do ramo têxtil e materiais diversos.

2.Metodologia de pesquisa
Dentre os livros da bibliografia, a autora retirou o maior número de citações dos
autores Luis Ellmerich, Miriam Garcia Mendes e Paul Bourcier, por haver conteúdos
mais adequados aos propósitos deste trabalho. Os livros dos autores Ferdinando
Reyna e Philippe Beaussant apresentaram o maior número de imagens apropriadas
para ilustrar e completar os assuntos abordados.
Foram entrevistados mestres de balé e bailarinos que expuseram suas
experiências e revelaram a importância do figurino de balé durante uma
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apresentação.

3.Um estudo da dança
Em cerimônias e rituais de cunho religioso, os homens usavam peles de
animais como figurinos. Percebe-se nesse momento o início da utilização do traje
para reforçar a figura a ser interpretada. Imagens de pinturas rupestres encontradas
durante uma expedição no noroeste da Austrália, em 1.891, cuja gravação estima-se
ter ocorrido entre 17.000 e 50.000 anos atrás, revelam não só a prática da dança,
mas também o uso de vestimentas e adereços.
As danças faziam parte da cultura popular de diferentes povos que utilizavam
vestimentas de uso do cotidiano.
No século XII, a dança “estampie” 2 tornara-se uma dança erudita, onde foi
preciso não somente saber a métrica, mas também a precisão dos passos. Era uma
dança “metrificada” com exercícios que exigiam a beleza das formas e dos
movimentos

para

ser

executada

por

classes

desenvolvidas

culturalmente,

destacando-se as classes dominantes.
A fim de estabelecer uma equivalência na ordem do desenvolvimento da dança
em relação ao desenvolvimento dos figurinos, vale notar que a “stampie” da Idade
Média é o movimento precursor da dança da corte, conforme concebido por
Guglielmo Ebreo. Apresentava trajes de uso cotidiano comum. Já na “mask”, no ano
de 1501, observa-se a uniformização dos trajes ainda mantendo as formas
tradicionais.
A mask era uma peça dançada com máscaras, música, declamação e
pantomima com várias entradas e retiradas. A primeira notícia de uma mask, já na
renascença, segundo o autor Luis Ellmerich, data de 1501, quando tal peça foi
apresentada no casamento do príncipe Artur, filho mais velho de Henrique VII com
Catarina de Aragón.

3.1.Consolidação da dança como espetáculo.
O primeiro registro existente no mundo da dança como espetáculo é de 1489.
Trata-se de um bailado organizado por Bergonzo de Botta para as festas de
casamento do duque Galeazzo Sforza, de Milão, com Isabel de Aragón, em Tortona.

2

estampie: bater, porque os dançarinos marcavam o ritmo com seus pés.

É, na verdade, um intermezzo, isto é, um espetáculo oferecido aos presentes entre
as diversas fases do banquete. Este é o inicio da apresentação da dança como
forma para divertir a corte.
Daqui em diante vários personagens italianos passam a contribuir para o
desenvolvimento da dança na França, culminando mais tarde com a grande
participação de Lully, também italiano durante o reinado de Luis XIV.
Catarina de Médici (1519 -1589), esposa de Henrique II, rei da França, foi a
grande incentivadora da dança como forma de espetáculo. Encomendou vários
balés 3 durante o seu reinado e os dos seus filhos. Surge então a apresentação da
dança como propaganda da corte francesa. Sempre que havia uma oportunidade ou
um acontecimento especial, Catarina gostava de mostrar, através de apresentações
grandiosas e espetaculares, o poderio da corte francesa com intenções políticas.
O “Ballet Comique de la Reine”, de 1581, consolidou o gênero balé de corte e
se tornou o espetáculo mais característico desse gênero na história. A rainha mãe
Catarina de Médici encomendou essa apresentação especial e suntuosa para o
casamento do duque Joyeuse, o preferido do rei da França, Henrique III.
O balé de corte ficou consagrado como uma apresentação que mistura dança,
poesia declamada, canto e música e fez analogia à pompa da corte francesa,
exaltando, principalmente, a figura do rei. Este gênero é um tipo de espetáculo que
acentua a tendência de utilizar máquinas e equipamentos nos cenários e mudanças
visíveis para produzir efeitos quase sobrenaturais e alcançar um virtuosismo
cenográfico. O figurino também é bastante privilegiado em trajes que se tornarão
também tradicionais: penacho na cabeça, máscara em geral dourada, túnica curta
que deixa as pernas nuas e borzeguins 4 flexíveis que vão até o meio da barriga da
perna. Quando o rei participava, tinha nos braços laços de fitas. Por intermédio do
balé de corte, o gosto pelo espetáculo grandioso transferiu-se para a ópera,
atingindo um pouco o teatro.

3.2.A dança torna-se acadêmica
A dança, como arte de divertir, passa a ser seriamente observada, pesquisada
e organizada. Surgem os primeiros textos estabelecendo as bases dos movimentos
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da dança, dos passos, das entradas e das saídas.
O rei Luiz XIV deu grande impulso à dança com profissionalismo. Ele próprio
gostava de dançar e era considerado um grande bailarino, preocupando-se em
aperfeiçoar a qualidade de seus movimentos e executando repetidas vezes os
passos de balé até que estes atingissem a perfeição por ele desejada. Ele fundou a
Academia Real de Dança em 1661, com a missão principal de estabelecer, na
França, que nenhum novo espetáculo de balé poderia se apresentar sem a
aprovação dos acadêmicos.

4.Os trajes transformam-se em figurinos no início do século XVII
Em 1619, na corte do Rei Luiz XIII, foi apresentado o balé “la Délivrance de
Renaud”, O rei, interpretando o personagem “demônio do fogo”, queima todos os
personagens que não estão respeitando a natureza, numa alusão ao que ele (o rei)
poderá fazer com seus inimigos. O objetivo desse balé foi divulgar o poder da
França. Este balé mostra grandes transformações nos quatro cenários que se
modificam a cada entrada, com coreografias e figurinos inacreditáveis.
Um dos balés mais importantes e que possui um grande número de gravuras e
pinturas do balé de Luis XIV foi o “Ballet Royal de la Nuit” que mostra ter o gênero
assimilado a cenografia italiana, ao mesmo tempo em que o seu tema principal foi a
adulação ao rei, alternando a dança majestosa, a pitoresca e até a cômica. No
triunfo final, o sol está ascendente, com o rei desempenhando o papel principal.
Durante esse período, dançar balé era um privilégio masculino. Somente os
homens possuiam o virtuosismo dos movimentos. O rei Luiz XIV criou o passo
entrechat, que consiste em cruzar os pés durante o salto. Os papéis femininos eram
representados pelos bailarinos com o uso de máscaras e vestimentas adequadas.

5.Consagração feminina no balé clássico
Mlle. La Fontaine foi a precursora em espetáculos de balé, tendo se
apresentado em 1.681. A partir de então, outras bailarinas continuaram participando
com vestidos pesados, máscaras, perucas e sapatos com saltos altos.
Em torno de 1.730, fazem sucesso as bailarinas la Camargo e Marie Sallé, que
foram duas grandes estrelas e rivais entre si, ambas procurando revolucionar o balé
através de figurinos que as impediam de mostrar suas habilidades e talentos na leve
execução de passos mais elaborados.

Marie Taglione (1808-1884), dançando o ballet “la Sylphide“ em 1.832,
consagra, no balé, o movimento nas pontas com uma sapatilha adequada e o uso do
traje branco, o famoso “jupe” 5 , o qual, desenhado por Eugene Lamy, pintor da Ópera
de Paris, passa a ser o uniforme das bailarinas do bailado clássico, favorecendo a
performance da bailarina. O corpete estruturado, ajustado e com bico, estilo
espartilho do traje da corte, continuou a ser utilizado como peça que confere boa
forma ao corpo das dançarinas. As saias se tornaram mais curtas e mais volumosas,
porém mais leves. Esse traje nos transmite uma aparência etérea como é a proposta
das personagens de Sylphide.

6.Um estudo do desenvolvimento do figurino de balé até o século XIX
6.1.No século XVII
No século XVII, os trajes das bailarinas tinham uma aparência muito
aproximada aos trajes do cotidiano das mulheres daquela época, mantendo os pés e
tornozelos escondidos. Porém, quanto ao traje do bailarino, percebe-se que o calção
manteve-se curto e bufante. Diferente do que ocorreu no traje do cotidiano, o calção,
que era curto e bastante volumoso, ficou mais comprido e mais ajustado. Nesse
período já se percebe a intenção de o traje favorecer a demonstração da
performance do bailarino durante os movimentos.

6.2.No século XVIII
Nesse período, percebe-se a evolução do traje do bailarino. Em 1730, sua
aparência era muito próxima daquela utilizada pelos homens no cotidiano. O mesmo
não ocorreu em 1762, que era mais leve e não se nota o uso das calças.
Quanto ao traje da bailarina, em 1730, em relação ao século anterior, o traje
possuia uma aparência mais leve e menos volumosa. A saia, mais curta, revelava os
pés e os tornozelos. Percebe-se que, em relação a 1730, a leveza continuou a
mesma em 1762, sendo que o volume da saia diminuiu bastante e o seu
comprimento ficou um pouco menor.

5
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6.3.No século XIX
É no século XIX que se constata a consolidação do figurino no balé romântico,
com o uso do jupe e a sapatilha de ponta, que consagram o virtuosismo da bailarina.
É curioso notar que, enquanto o traje do cotidiano tornou-se mais pesado e
volumoso, o figurino de balé ficou cada vez mais leve e mais curto, situando-se
pouco abaixo do joelho.
Ao final do século, com os balés Lago do Cisne e Bela Adormecida, o traje das
bailarinas passaram a mostrar os joelhos e parte das coxas das bailarinas, de forma
a possibilitar que fossem apreciados os movimentos perfeitos das pernas nos novos
passos criados para valorizar os espetáculos.
A figura 1 apresenta um “pas de deux” do Balé “le lac des Fées” com os
bailarinos Fanny Cerrito e seu “partner” 6 em 1850.
Com a figura 2, de 1860, observa-se não somente o visual do traje feminino,
exageradamente volumoso, mas também o comportamento social daquela época
em que não se permitia a exposição do tornozelo feminino.

7.Conclusão
O desenvolvimento da vestimenta utilizada nas danças nos primórdios da
história foi ocasionada pela necessidade de completar o visual e caracterizar
personagens.
Em seguida ocorreu a necessidade da expressão em espetáculos de palco,
para a exibição de uma melhor performance e adaptação dos trajes aos movimentos
dos bailarinos.
A mulher, ao ingressar no palco, passou a ter destaque fundamental no
desenvolvimento dos trajes e na revolução dos conceitos que definem a arte da
prática do balé.
Finalmente, ao examinar a concepção do figurino de balé, na forma como hoje
se conhece, conforme os profissionais do ramo, tem-se que o figurino passou a ser
concebido como a principal moldura que valoriza a obra do artista.

6

Parceiro de balé.
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MODA E ESTILO DE VIDA NO VIDEOCLIPE DE RAP 1

Ao longo da realização da pesquisa que deu origem a esse artigo, realizada
no biênio 2002-2004, para a obtenção do grau de mestre pelo programa de pósgraduação de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, e
intitulada “Moda e estilo de vida no videoclipe de rap”, pudemos perceber diversas
modificações no que diz respeito à atitude da sociedade e dos meios de
comunicação em relação à cultura hip hop. Assistimos os expoentes dessa cultura
alcançarem os primeiros lugares nas paradas de rádios comerciais, assim como
presenciamos seus videoclipes serem exibidos em larga escala. Esse fenômeno
teve seu início nos Estados Unidos, berço da cultura hip hop, e atingiu o Brasil com
a mesma força e com os mesmos artistas. Mas não somente estes artistas norteamericanos conquistaram seu espaço no mercado fonográfico e audiovisual
brasileiro. O rap nacional se misturou ao samba e se fez sucesso de público e de
crítica. Os programas de maior audiência da TV nacional, em seus diversos gêneros
– do programa de auditório à reportagem - abordaram esta cultura que emergiu das
ruas e conquistou uma presença marcante na cena pública graças aos
procedimentos constitutivos da visibilidade midiática, disseminando assim seus
valores, idéias e práticas.

As festas de black music se espalharam pelo país e se

tornaram um sucesso, alcançando

um público que até então não havia

experimentado as manifestações estético-expressivas originárias de grupos sociais
marcados duramente pela exclusão social, econômica e simbólica. O cabelo black
power se tornou objeto de desejo e os corpos negros passaram a ser desejados em
larga escala, assim como as roupas que os cobrem, que passaram a marcar
presença em grandes grifes masculinas de street wear. Até mesmo o presidente se
rendeu aos apelos do hip hop e recebeu nomes como MV Bill, KL Jay (Racionais
MC´s) e Rapinhood. Colocou o boné com a inscrição hip hop e prometeu prestar
mais atenção ao apelo desses jovens. Em um prazo de dois anos, assistimos a
cultura hip hop emergir dos guetos para se engajar em um debate público-midiático
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2
sobre questões que afligem milhares de brasileiros em estado de miséria, carentes
de condições mínimas de vida.

E o que a nossa pesquisa tem a ver com essa movimentação? Ao assistir
essa ascensão do hip hop na cena pública, graças à visibilidade conquistada,
percebemos que nossas hipóteses e intuições se avizinhavam acertadamente de um
fenômeno que hoje – reconhecemos - nos surge de maneira bem mais viva,
concreta e complexa. Se algo das nossas indagações iniciais foi confirmado ao
longo da pesquisa, outras questões mais difíceis também surgiram, e foi preciso
delimitar bem o alcance daquilo que pudemos sistematizar ao longo desse período.

Em nosso percurso, apresentamos, no primeiro capítulo, a cultura hip hop
tal como ela surgiu, cresceu e se consolidou. Sendo uma manifestação cultural
fortemente referenciada nos meios de comunicação, não havia como não tratarmos
da relação entre as formas simbólicas características do hip hop e sua tensa aliança
com os procedimentos e os recursos expressivos midiáticos. Identificamos aí uma
relação simultânea de dependência e repulsa por parte dos artistas – em particular e por demais membros da cultura hip hop. No entanto, vimos também, durante esse
período, a mídia conceder cada vez mais tempo e espaço em sua programação ao
rap.

Como então a cultura hip hop encarou essa suposta mudança de atitude em

relação às suas reivindicações encarnadas no rap, no grafite e na dança?

É claro que não podemos responder aqui em nome da

cultura hip hop,

arvorando-nos absurdamente em seu representante, o que seria inteiramente
ilegítimo.

Podemos somente esboçar uma resposta.

Reconhecemos que se

mantém o mesmo clima de tensão entre o hip hop e a mídia, e surgiu até mesmo
uma postura mais cética

por parte de alguns rappers, descrentes dos ganhos

proporcionados pela visibilidade e projeção midiáticas. Nem por isso, contudo, eles
desprezam os momentos oportunos: mostram-se nos programas de TV, tocam em
boates para classes ricas, produzem mais e tecnicamente melhores videoclipes,
criam marcas de roupas, abrem salões especializados para cabelos afro... É por
esta razão que o estilo de vida e a moda mereceram, no segundo capítulo, um
destaque particular em nossa discussão.

3
Quando a cultura hip hop ganha a mídia, principalmente através do rap, traz
consigo um conjunto de valores e de significados oriundos do estilo de vida dos seus
membros. Ao subir aos palcos dos meios de comunicação de massa, a cultura hip
hop leva consigo um conjunto de condições subjetivas e objetivas que traduzem o
estilo de vida daqueles que se expressam através do rap, da dança, do grafite, de
uma expressão corporal específica e – objeto de nosso interesse especial - da moda
encarnada em seu corpo. Principalmente em se tratando da TV, o foco das câmeras
privilegia sobremaneira o modo com que o rapper, através da gesticulação, do seu
traje e do ritmo próprio do rap,

expressa suas idéias, sentimentos, denúncias,

alertas e apelos à mudança.... E foi por se vestir com as roupas identificadoras do
hip hop que, muitas vezes, a figura do rapper foi assimilada à do bandido pela mídia,
sendo inclusive, vinculado ao fenômeno dos arrastões no Rio de Janeiro. Mas, hoje
em dia, é pela exibição dessas roupas – acompanhadas de todo um gestual - que o
hip hop alcança seu reconhecimento na sociedade e demarca, simbolicamente, seu
espaço próprio no campo da visibilidade midiática. Na nossa pesquisa, o videoclipe
de rap foi escolhido um dos lugares privilegiados de construção dessa visibilidade.

Ao chegar ao fim de nossa análise, percebemos que podemos fazer uma
divisão dos quatro videoclipes que analisamos em dois tipos: aqueles nos quais
predomina uma fala dirigida aos não-semelhantes, denunciando as condições a
que estão submetidas os sujeitos – individuais e coletivos - que vivem no limite da
exclusão social e econômica, e aqueles outros que fazem um apelo aos seus
semelhantes, à própria comunidade a que pertencem, reivindicando a necessidade
de mudanças e indicando, inclusive, de onde elas devem partir. Ao primeiro grupo
pertencem Diário de um detento e Isso aqui é uma guerra. Como mostramos no
terceiro capítulo, esses videoclipes apresentam um determinado cotidiano para a
sociedade: o do contraventor. São duas abordagens construídas de formas
diferenciadas, mas que nos remetem à experiência do marginal e que podem ser
analisadas em parelelo. Elas requerem o olhar de outras comunidades que não a
sua, seja para exibir a situação desumana dos encarcerados no Carandiru, como
em Diário de um detento, seja para demonstrar como a miséria transforma as
pessoas em criminosos, como no caso de Isso aqui é uma guerra.

4
Já Traficando informação e Um bom lugar se dirigem ao seu semelhante
para a formação de uma comunidade ainda por vir. O apelo é para uma mudança
de vida, para uma nova agregação em torno de valores como a honestidade, a
solidariedade e o trabalho. Apelo, portanto, para a criação de uma comunidade
benigna, - no dizer de Kellner – em contraposição ao universo das gangues, da
violência e da defesa de um individualismo narcisista.

2

Kellner reconhece que há

uma forte faceta moralista e didática no rap. Mas ela contribui para o fortalecimento
da comunidade e para a sua própria sobrevivência, diante de forças destruidoras
como o tráfico de drogas, o alcoolismo e o desemprego. Por esse motivo, antes de
reduzir a “mensagem” de certas músicas a um moralismo puro e simples, é preciso
identificar aí um apelo para a criação de um outro modo de vida, para além do mero
reforço identitário de uma comunidade na qual os principais traços compartilhados
são a pobreza e

a sujeição à violência cotidiana. Nos termos de Bauman,

reconhecemos aí o nível mais baixo da comunidade, o gueto: “A guetificação é
paralela e complementar à criminalização da pobreza; há uma troca constante de
população entre os guetos e as penitenciárias, um servindo como grande e
crescente fonte para outra”. 3

O rapper Sabotage é um bom exemplo dessa situação. Na maioria de suas
músicas ele fazia um apelo para as mudanças em seu bairro, narrava a sua
trajetória de contraventor a rapper e apresentava, como exemplos que não deveriam
ser seguidos, os casos de conhecidos e amigos seus que caíram no caminho da
criminalidade. No entanto, irônica e tragicamente, acabou sendo assassinado, em
seu próprio bairro, por um de seus semelhantes (mas rival no universo da
contravenção...).

E o que a moda, afinal, tem a ver com tudo isso? É através da expressão de
seu estilo de vida – o que consomem material e simbolicamente – que os membros
da cultura hip hop se apresentam para a sociedade e demarcam o seu lugar de fala.
Esse estilo de vida exibe-se nos corpos dos sujeitos primeiramente através da
moda. Na composição de determinadas peças de roupas e na adoção de uma certa
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5
uma postura corporal, - o gestual próprio do rap - reconhecemos o lugar – social e
simbólico – ao qual os sujeitos pertencem. Para dizer de maneira breve, sem repetir
simplesmente afirmações anteriores, julgamos que a aparição da moda no universo
dos videoclipes de rap - aparição modelada por uma negociação conflituosa entre
as reivindicações dos artistas e as rotinas e procedimentos próprios da mídia –
possui a força de, contraditoriamente, traficar alguma informação (para utilizar os
termos do rapper MV Bill, autodenominado mensageiro da verdade). Com efeito, o
videoclipe de rap traz consigo uma verdade, precária e instável: no seio mesmo da
indústria fonográfica e do universo das formas simbólicas midiáticas, ele dá a ver o
rosto, o corpo e a voz daqueles que, no nosso país, são continuamente empurrados
para o confinamento (nos morros, nas periferias e nas prisões) e forçados à
imobilização social: os pobres, os indesejáveis, são presos ao chão. 4 Esses que
são impedidos de mover são transportados, em imagem, para um cenário
audiovisual e também para o domínio de uma esfera pública ampliada pela ação dos
mídia. Sabemos que isso abre um novo filão de interrogações, mas a nossa
pesquisa se deteve por aqui.

4
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DENER E A ALTA COSTURA BRASILEIRA 1

As trajetórias de vários estilistas brasileiros deste início de milênio e a de Dener
Pamplona de Abreu, nos meados do século passado, representam dois momentos
marcantes da história da moda moderna no cenário nacional. Nesse campo em que a
tensão entre arte e mercado sempre se faz presente, ora os refletores dirigem-se com
maior intensidade para uma dimensão do fenômeno, ora para outra. Figuras como
Ocimar Versolato, Alexandre Herchcovitch, Carlos Miele e outros talentosos criadores
contemporâneos,

ainda

que

transitando

pelo

terreno

estético,

encontram-se

fundamentalmente envolvidas pelo aspecto mercadológico, que mereceu destaque
maior na segunda metade do século XX. Dener, embora tendo iniciado seu trabalho
justamente em um momento de transição, detectado pelas grandes casas da Alta
Costura mundial, voltou seus olhos para a fase anterior, em que os grandes costureiros
procuravam marcar sua primordial inserção no mundo artístico, cercando-se de uma
aura quase mitológica.
No entardecer do século XIX, Worth inaugurou o que podemos chamar de moda
moderna quando revolucionou o processo tradicional de comercialização do vestuário,
estabelecendo seu ateliê como empresa de criação, mas, também, como pólo de
espetáculo publicitário. Desde quando se instalou, como sistema de produção e difusão
até então desconhecido, o fenômeno manteve uma estrutura bastante uniforme e
estável, apesar das incessantes revoluções estilísticas que permeiam sua história.
Como observa Lipovetsky, em um primeiro período, que se prolonga um pouco além de
meados do século passado, a despeito dos progressos tecnológicos e reviravoltas
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próprias de sua natureza, a moda não escapou àquilo que se pode muito bem chamar
de uma estrutura de longa duração

(Lipovetsky, 1991:69).

Até à década de 60, quando o

sistema começa a fender-se e a se readaptar parcialmente, é legítimo reconhecer, na
visão do autor, a existência de uma moda de cem anos, primeira fase da história da
moda moderna, seu momento heróico e sublime (ibid).
Ao longo desses cem anos, seguindo o caminho traçado por Worth, dezenas de casas
de Alta Costura surgiram, existindo, em 1959, cerca de 50 delas registradas pela
Câmara Sindical da Costura Parisiense. Essa indústria do luxo, nascida nos salões
daquele primeiro grande figurinista, põe fim à era tradicional da moda - na qual o
trabalho do costureiro escondia-se no anonimato - e marca a entrada do fenômeno em
seu período artístico. Ao colocar em primeiro plano a originalidade da idéia na
concepção do vestuário, sistematiza-se, em alto grau, a lógica da inovação estética,
ofuscando tradições aristocráticas, imagens de arquétipos e, até mesmo, preceitos
morais estabelecidos.
Aproximando-se cada vez mais da arte, a moda segue acompanhando as correntes
modernistas e lança-se a um processo de rupturas e mudanças profundas. Nesse
contexto, as elites sociais e os meios de comunicação passam a enfocar com respeito e
admiração os profissionais do setor e, reforçando o conceito de artista a eles atribuído,
permite-lhes a aquisição de elevado renome internacional. A decoração refinada dos
ateliês dos grandes costureiros, a condescendência com que tratavam a clientela, sua
incrível arrogância face aos representantes do poder social, o luxo que os cercava, as
assombrosas cifras que cobravam por suas criações, introduzem esses artistas da
moda no Olimpo dos semideuses da modernidade. Circulam, assim, em um verdadeiro
palco de espelhos, marca de uma nova era, presidida pela imagem. Na companhia de
príncipes, reis e princesas, astros e estrelas de cinema, passam a fazer parte de um
mundo mítico que domina a cultura de massa, comunicando-se por meio dela com a
humanidade comum.
Enraizado na primeira metade do século XX, numa época em que as ricas damas
européias ainda podiam escolher vestidos para combinar com seus diamantes, o
cenário deslumbrante do tempo dourado da Alta Costura foi o escolhido, pelo figurinista

Dener, para nele representar o próprio papel. Em sua autobiografia, nota-se o tom
reverente com que ele se refere a alguns nomes que o fascinavam nesse mundo
fantástico: existia o príncipe da moda, Jacques Fath, o homem que fazia na época o
que eu faço hoje no Brasil. Era o homem de sociedade que freqüentava as melhores
casas, os grandes salões e marcava por isso

(Pamplona de Abreu, 1972: 91).

Percebe-se, por

outro lado, um certo desdém em relação àqueles que, comercializando suas etiquetas
em produtos serializados, haviam se rendido à evidência de que os novos tempos
inseriram a moda na dimensão do mercado.
Na verdade, tendo surgido no século XIX, nas sociedades capitalistas industriais do
Ocidente e após a emergência das doutrinas que defendiam a primazia dos interesses
individuais sobre os da sociedade, era natural que a alta moda se afirmasse sobre uma
produção extremamente original e requintada, contra a padronização comercial do
parecer, contra as cópias massificadas. Glorificava, assim, a expressão de diferenças
pessoais e promovia, acima de tudo, os valores individualistas. Mas foi a própria Alta
Costura que, ao conceber um sistema de produção de roupas criadas com
independência de encomendas e oferecidas à venda em tecidos e feitios decididos,
com antecedência, pelo costureiro, abriu as portas para o sistema de serialização, que
conduziu a moda para o campo do mercado. A idéia de produzir trajes prontos foi
extraída da confecção industrial, destinada às classes populares ou médias e, depois,
desenvolvida a um nível luxuoso por Worth.
Os anos 1960 assistem ao término de um ciclo do fenômeno, embora essa fase
fundadora, instituidora de uma nova organização do efêmero, deixe sua marca perene e
visível na lógica do poder que se imporá, cada vez mais, na organização das
sociedades ocidentais, durante o século XX. Os ateliês, para fazerem face ao
contingente de profissionais que empregavam e aos novos custos de matéria prima,
viram o delinear claro de uma crise. Poucos clientes podiam ter acesso a modelos
originais e, assim sendo, em função de contratos de compra de toiles 2 , pagos
adiantadamente, o luxo francês é colocado ao alcance de todos na América do Norte,
onde a confecção em série começa a erigir impérios. Um sopro novo sacode o mundo
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da moda, despindo-o de seus privilégios e certezas, quando o público começa a buscar
meios de se vestir melhor, de maneira mais rápida e menos onerosa. Ficara para trás o
tempo das maisons com salões em cinza e dourado, freqüentados pela nobreza e pela
burguesia antiga.
Uma das únicas expressões da Alta Costura a se adaptar, de imediato, aos novos ares,
sem perder seu cetro, parece ter sido a imortal Chanel. Coco, figura-chave de seu
tempo que fez de si a própria moda e o próprio estilo, na descrição de Baudot

(1999: 15),

parece encarnar o divisor de águas entre o primeiro e o segundo período da moda
moderna. Sacerdotisa do classicismo

(ibid),

nunca deixara de demonstrar claramente seu

desagrado pelo gosto, até então vigente, que pedia roupas estruturadas, suntuosas e
constritas. Criticava abertamente determinadas criações, como os vestidos de noite de
Balmain, obras-primas de construção, mas dependentes de corpetes dolorosamente
justos e barbatanas firmes, deixando o colo feminino livre para a exposição de jóias
caras. Condenava os ultra-sofisticados trajes diurnos de Fath ou Balenciaga que, com
suas cinturas apertadas por enormes e dramáticas faixas, exigiam uma mulher
irrepreensivelmente bem composta, em poses altivas e pouco naturais. Confiante em
seu estilo limpo, porém inimitável, a Mademoiselle chegava a afirmar que a cópia era
salutar:
Vestir 50 mulheres não tem o menor interesse. Mas reencontrar suas próprias
criações, a preços moderados, nas grandes lojas do mundo inteiro, ver na rua as
mulheres adotarem o estilo que você criou, eis o objetivo e a glória de uma costureira
(Benaïm, 1994: 58).

Mas Chanel era um caso à parte. Para os demais, o sonho da Alta Costura parecia ter
chegado ao fim. A mídia assume seu lugar demiúrgico no mundo da moda, onde
distribui, a bel-prazer, as cotas de louvores e as doses de veneno, que podem
consagrar ou destruir um nome ou uma coleção. Dener não deixa de sublinhar o seu
desencanto com a situação. Sensível e sofisticado, ressentia-se do desaparecimento do
mundo de fausto e candelabros, cristais e pratarias, que cercava os brasões das grifes
famosas, esmagados sob os alicerces do progresso e da industrialização das
tendências.

Nos novos tempos, não só o pólo da costura sob medida - a mais alta expressão da
moda - atrofia-se por decréscimo extremo da clientela, não só verifica-se o avanço
sempre maior do pronto para vestir, como ocorre uma importante mudança no próprio
curso da história do fenômeno no Ocidente. A ilusão da exclusividade absoluta instalase em um pequeno cenário, restrito a poucos afortunados, e parece não ter forças ou
disposição para extravasar esses limites. Enquanto o cinema e a TV encarregam-se de
povoar o restante do palco com sonhos à pronta entrega, Dener teima em fazer brilhar
os últimos clarões de uma arte de viver requintada e, continuando a almoçar e jantar
sob a luz de velas, à semelhança de um príncipe, reveste de charme uma decadência
aristocrática mas inevitável, isolado na poética utopia de quem construíra o próprio mito
imaginando seu destino como a trama de um romance do século XIX.
A atitude de Dener mostra o conflito instaurado pela democratização da Alta Costura,
contrapondo a criação, por assim dizer, erudita, dos grandes costureiros do passado, à
criação popular, de mercado, dos novos estilistas. Com a serialização da moda, a
criatividade artística encontrar-se-ia pressionada pela massificação. A desconfiança dos
conservadores, em relação a uma cultura ampliada, porém, não esconde ter seu núcleo
no tema da invasão de campos, já que os privilégios de alguns devem ser mantidos no
interior de um círculo fechado. Mas, ao refugiarem-se dentro de si mesmos, cultivando
uma visão idílica do passado e buscando contrastá-lo com o momento em que vivem,
acabam por deixar um espaço vago, para ser preenchido pelos novos criadores da
moda pronta.
Chanel, como ressaltamos, segura de si, achou que o importante seria fazer a coisa
certa, no momento certo: A moda passa, mas o estilo fica, eram palavras suas
(Baudot,1999: 14).

E, pensando no futuro da moda, em uma entrevista concedida a um

programa da TV francesa, designou Yves Saint Laurent como seu herdeiro espiritual,
sublinhando essa escolha com a frase: afinal, mais dia menos dia é preciso que alguém
me continue

(Benaïm, 1994: 437).

Realmente, ninguém melhor que Saint Laurent para

continuar aquela que, compreendendo sua época, criou a mulher do seu tempo. A
verdadeira vanguarda é clássica, dizia Saint Laurent

(ibid: 138).

Percebera que era preciso

escutar o mundo, em uma hora em que a Alta Costura, cada vez mais fragilizada pela
produção em série, deveria se adaptar ao espírito contemporâneo. Chanel teve a noção

da modernidade, Yves, a da rua, declara Hélène Rochas, uma das amigas e
admiradoras do estilista

(ibid: 140).

Embora outros já tivessem se curvado ao prêt-à-porter,

isso teve um valor apenas experimental, pois coube a Yves Saint Laurent lançar um
pronto para vestir cuja criação, fabricação e difusão, garantiam-lhe a mesma qualidade
dos produtos sob medida. O prêt-à-porter, diz, não é o fim de linha da costura. É o
futuro (ibid: 150).
Um curioso paralelismo marca as trajetórias de Saint Laurent e Dener, apelidados, por
seus biógrafos, em marcante coincidência, de O Pequeno Príncipe. Ambos nascidos
em 1936, o primeiro em Orã, na Argélia, e o segundo em Belém do Pará, berços
ensolarados para os dois meninos, produziram seus primeiros croquis de moda, ainda
na adolescência, aos 13 anos. Pouco depois, Dener fazia sucesso desenhando para a
Casa Canadá, no Rio de Janeiro, enquanto os trajes desenhados por Yves, aos 15
anos, mereciam destaque no jornal L’Echo d’Oran

(Benaïm, 1994: 434).

Aos 18 anos, o

costureiro argelino fixava residência em Paris, para desenhar para a Dior, onde se
vestiam as mais ricas, nobres ou famosas mulheres européias, e o brasileiro transferiase para São Paulo, onde, segundo suas palavras, estavam as mulheres que têm mais
dinheiro, que mais viajam e que levam a moda mais a sério

(Pamplona de Abreu, 1972: 54).

No

início dos anos 60, Saint Laurent deixa a Dior, para cumprir serviço militar, e Dener,
após vencer um concurso em Las Vegas, é convidado para juntar-se a essa famosa
casa de Alta Costura

(ibid: 82).

Declinando o convite, Dener abre sua própria maison, na

avenida Paulista, na mesma época em que Yves inaugura a sua, em Paris. A partir de
então, porém, as duas vidas, tão estranhamente semelhantes, parecem ter tomado
rumos opostos. Yves, sem deixar de ser um artista, curva-se à realidade do mercado e
assume a lucidez de Chanel. “Criei para a minha época e tentei prever o que será o
amanhã”, declara, em 1993 (Benaïm, 1994: 441). O brasileiro, no entanto, continua agarrado
ao luxo supremo de Balenciaga, que marcou o apogeu e, ao mesmo tempo, o
anunciado fim de uma arte de elite. No palco de espelhos, no momento em que um
enxerga o presente e adivinha o futuro, o outro fixa os reflexos do passado e vê desfilar
a imagem de um tempo que não voltaria mais.
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UM OLHAR SOBRE A MODA BRASILEIRA: ESPELHOS OU IDENTIDADES
CULTURAIS 1

Este trabalho propõe uma reflexão sobre a moda brasileira em suas interfaces
com a cultura, no caso a cultura carioca pontuada em dois momentos, a Belle
Époque e os anos 60, a partir dos quais se formataram identificações. Aqui a
referência à moda não pretende caracterizar uma produção restrita ao Brasil, pois,
em sentido amplo, a moda faz parte de um processo globalizador, gerado pelos
grandes centros (Paris, Nova York, Milão e Londres), que determinam os padrões,
tendências, formas e cores da temporada.
De outro modo, o objetivo é recortar os aspectos que permitem associação
direta entre a subjetividade da criação e a cultura 2 . Nesse aspecto, a moda vai ser
problematizada como produto sociocultural que se expande apoiado pelo design, por
tecnologias e pela linguagem simbólica das roupas, em seus padrões adequados ou
redesenhados de acordo com os valores da cultura. Umberto Eco observa que a
roupa configura uma linguagem e, “tal como a linguagem verbal, (...) serve também
para identificar posições ideológicas, segundo os significados transmitidos e as
formas significativas que foram escolhidas para os transmitir”. 3
Até praticamente os anos 60 a moda no Brasil era quase cópia da
estrangeira, em uma primeira fase, da francesa e, depois, da americana; a partir de
então é que incorpora signos de brasilidade entre adornos, cores, formas e
elementos étnicos e folclóricos. Fato é que essa moda se redimensionou
paralelamente à conquista de um espaço cultural próprio, que permitiu a releitura
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das tendências e dos gostos, em meio a referenciais, signos e valores de brasilidade
ou seja um “saber local”, de acordo com o termo proposto por Geertz.4
Vale a pena observar o Rio de Janeiro enquanto núcleo centralizador de
moda e cenário de dois momentos distintos e antagônicos, a Bélle Époque e os anos
60. Ambos expressaram por meio da linguagem da moda questões relacionadas à
identidade cultural brasileira – na Bélle Époque anulada em função de valores
estrangeiros, espelho de outras estéticas, e nos anos 60 envolvida no resgate de
seus traços e referenciais.
No princípio do século XX, a Belle Époque traz ideais e valores franceses,
que se expressaram na moda e, até certo ponto, sinalizaram uma espécie de
descaso por nossos padrões e referências, em prol da submissão aos modelos
estrangeiros. Apesar disso, comenta Jeffrey Needell em Belle Époque tropical “os
elementos estrangeiros se mesclaram e se fundiram de modo vital com os
elementos nativos (...) tanto que a Belle Époque significou tanto a continuidade do
passado colonial quanto o potencial de mudança”. 5 Gilberto Freyre refere-se a esse
processo cultural como reeuropeização dos costumes brasileiros. De qualquer forma
trata-se de um momento transgressor, que trouxe significativas mudanças estétcas.
De forma geral o contexto belle époque teve papel importante na estrutura
social e econômica do Rio de Janeiro, no período entre 1898 e 1914, quando
diversos aspectos dessa cultura com seus paradigmas europeus teceram imagens,
estilo, moda e aparências. Nesse momento, o Rio de Janeiro, centro político do
Brasil, passava por importante transformação, e os novos recortes político-culturais
estimularam o interesse pela moda – as mulheres apresentavam-se enfeitadas com
rendas, sedas, babados e peles, de acordo com padrões que vinham da França, o
que configurava rituais de beleza e elegância, à custa de sofrimento, com espartilhos
e roupas impróprias a nosso clima tropical.
Nesse cenário desenvolveu-se no Brasil um sentido de moda indicativo de
poder e status, alheio a qualquer indício de brasilidade, e que expressava
claramente o domínio da cultura européia sobre o país, como argumenta Gilberto
Freyre: “o que não fosse francês (...) deixava de ser elegante. O imperialismo
francês não se limitava a perfumes, rouge, adornos, mas abrangia além de vestidos,
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sapatos, meias, espartilhos, roupas de baixo (...) Uma moda vinda da França, sem
nenhuma preocupação de sua adaptação a um Brasil, de clima diferente”. 6
Em outras palavras, a imitação da moda francesa estava relacionada à busca
de status e não incluía qualquer preocupação com conforto, adotando tecidos e
modelos inadequados ao clima. “Durante quase todo o século, o calor e o
desconforto eram parte integrante das saias (...) exageradas por razões puramente
estéticas, sem nenhuma relação com a maneira como um corpo é construído”. 7
Mesmo assim, a cidade absorveu os valores franceses, que se espalharam
principalmente pela Rua do Ouvidor, onde a burguesia como um todo acompanhava
a moda. Verdadeira réplica de Paris, nela se concentravam de tal forma os ideais
europeus, que ali se falava o francês. Seu comércio incluía cabelereiros, modistas,
floristas, perfumistas e lojas de moda; era aliás, ao longo da Rua do Ouvidor que as
mulheres de classe alta desfilavam, elegantes, em espartilhos, luvas, plumas e peles
que não combinavam com o calor de 40 graus do Rio de Janeiro.
Suas lojas – Torre Eifel, Notre Dame de Paris, Palais Royal, entre outras –
importavam roupas e artigos de luxos para a elite, que eram copiados pelas
modistas para atender à classe média e seu gosto pela última moda francesa.
Vale comentar que a depedência ao modelo estrangeiro foi uma constante e
estendeu-se também a outros momentos, por exemplo, nos anos 20; apesar de o
discurso modernista abranger diversos aspectos da arte e da cultura brasileira, com
uma proposta de nacionalismo e concepção de brasilidade, não absorveu a moda,
esquecendo-se da relevância do vestuário. Também nas décadas 1940 e 1950,
enquanto a arquitetura era delineada em moldes brasileiros, a alta costura expandiase de acordo com referenciais europeus, buscando inspiração em Paris. Apesar
disso, nos anos 40 Alceu Pena cria a indumentária de Carmem Miranda, que será
reconhecida como ícone de brasilidade, sinalizando o diálogo entre roupa e cultura. 8
O momento do pós-guerra marca a reconstrução industrial do Brasil, voltada
para um ideal de progresso que segue o modelo cultural americano; a moda reflete
seus estereótipos e adota os sintéticos, náilon, helanca, tergal, o ready to wear e,
sobretudo, o estilo que abrange o referencial do cinema – o star system. Nesse
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ponto, ela espelha as condições sociais, econômicas e políticas, e toda uma
atmosfera relativa à preponderância da cultura americana.
Clifford Geertz explica que “o sentimento de um povo (...) surge em vários
segmentos da cultura deste povo (...) e até nas formas em que organizam sua vida
prática e cotidiana”. 9 A moda é um desses segmentos culturais, na medida em que
faz parte do cotidiano e expressa uma linguagem por meio da roupa.
Tanto é assim, que a partir dos anos 60 estrutura-se um novo cenário da
moda no Brasil, que vai caminhar em paralelo à revolução cultural emergente. O Rio
de Janeiro vai ser o pólo desses acontecimentos, aglutinando valores e inspiração
na cultura brasileira, enquanto a moda se distingue associada à contracultura. Nesse
momento a moda é ditada por Londres e é recebida e interpretada aqui em formato
diferente daqueles antes observados, ou seja, adapta-se a nossas necessidades
estéticas e culturais.
A década foi marcada por uma profunda crise cultural que, inserida em ativo
processo político e social, abalou os referenciais até então estabelecidos. Essa crise
determinou novos padrões de gosto e de comportamento, assim como valores
estéticos. Pode-se dizer que esse é também um momento de buscar, valorizar e
representar aspectos da cultura brasileira, como no caso do tropicalismo, que veio
exaltar os signos de brasilidade, de miscigenação, enquanto incorporava elementos
da sociedade de consumo.
O desdobramento desses aspectos é continuo, e Ipanema se estabelece cada
vez mais como importante foco da moda – o que precipita a explosão de butiques, a
feira hippie e o biquini – e assim dita estilos, como a famosa sunga de crochê de
Fernando Gabeira ou o biquini usado por Leila Diniz grávida – ambos, apesar de
polêmicos foram adotados como um estilo de vestir.
Ipanema, com seus personagens e suas butiques, consagrou-se como a
capital da moda no Brasil, configurando mudanças importantes e novos paradigmas
culturais, sociais e artísticos; a moda espelhou e refletiu essa atmosfera. Suas
butiques – Bibba, Anik Bobó, Frágil, Blu-Blu – concentram a partir de então um tipo
de moda de vanguarda em termos do improviso e da criatividade do jeito carioca de
ser, que reconfigura o corpo com outras estratégias. Rui Castro observa que:
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A moda de Ipanema era feita à imagem de sua população:
uma gente jovem, bonita, bronzeada, esportiva, aberta para o
novo (...)

Mesmo quando originadas na Europa, as peças

eram adaptadas ao jeito local: os biquínis desciam, as
camisetas subiam e as calças Saint-Tropez eram tão abaixo
do umbigo que só precisavam de meio fecho-éclair. 10

Posteriormente surgem importantes estilistas, entre eles Marilia Valls, Zuzu
Angel, Marco Rica, Gregório Faganello 11 pioneiros tanto pela inovação quanto pelo
trabalho com referenciais de “brasilidade”; Zuzu Angel desenvolveu coleções
inspiradas em Lampião e Maria Bonita com rendas do Nordeste, baianas, motivos
florais, pássaros, anjos, vitrais, e outros elementos que vão fundar um novo conceito
de moda no Brasil. 12 Nesse meio tempo o prêt-à-porter se fortalece em torno de um
mercado atraente e mobilizador de extensa mão-de-obra que recebia compradores
de todo os estados.
De qualquer modo é evidente a presença do imaginário carioca nessa moda,
configurando uma linguagem e uma maneira de fazer aliadas a um processo
sociocultural, que problematiza a questão do corpo e da sensualidade, promovendo
um estilo e ao mesmo tempo, valores e produtos específicos desse contexto. Incluise aqui o feminismo, que nos anos 60 estava configurado como um movimento de
libertação do corpo, considerando-se que a revolução feminista moldou em silêncio
uma nova imagem de mulher, que em termos estéticos apresentou uma proposta da
moda pertinente a seu corpo e suas estratégias. Gilberto Freyre reconhece que “a
moda no Brasil produz sentidos corporais que seduzem, encantam quase como se
animasse alguma coisa de mágico.” 13
10
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A partir das questões aqui tratadas surgem outras indagações sobre a moda
no Brasil, hoje configurada como um território de múltiplas interações, onde, aliás,
não teria sentido o recorte exclusivo da cultura carioca, porém uma visão das
culturas que tecem o cotidiano de um Rio de Janeiro ou mesmo de um Brasil
multifacetado e plural. Por outro lado, o espelho da moda em termos de Brasil não
reflete unicamente o estranho, o outro, o estrangeiro, mas sobretudo nossas
identidades e personagens; faces e roupagens em que interagem moda e identidade
cultural brasileira em meio a estratégias de criação e produção.
“Parece chegado o momento de essa espécie de moda – a brasileira – ser
apresentada como expressão tão característica de uma cultura nacional, e, dentro
dessa cultura, como uma afirmação de criatividade brasileira, tão importante e cada
vez mais evidente (...) testemunhos de um crescente domínio, pelo brasileiro, de
valores ecologicamente tropicais ou quase tropicais, acrescentadas às heranças
européias”. 1
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NARCISO: PÓS-MODERNIDADE E MODA

1

Partindo da premissa que vivemos um tempo pós proponho uma reflexão
sobre a contemporaneidade. Buscamos em cada momento histórico identificar mitos
que representem a sociedade para tentar compreende-la. A questão posmodernidade e narciso estão intimamente ligadas, quando aprofundamos no tema
percebemos que algo mudou. no decorrer dessas últimas três décadas; a sociedade
pós industrial a globalização, as redes informacionais as relações sociais, todas
essas mudanças podem ser vistas hoje muito claramente principalmente em alguns
aspectos da sociedade nas quais gostaria de destacar a moda a e arte como nichos
sociais de um interesse investigativo maior, onde esses fenômenos podem ser mais
facilmente percebidos.
Narciso procura na sua própria imagem a beleza refletida, mas não percebe
que esse espelho d’água não reflete apenas sua imagem esta cheio de outros
reflexos.
Na proposta de entender

a moda como fenômeno da pós modernidade

coloco o mito de Narciso como uma sinônimo desse tempo, partindo daí teremos
inúmeras questões e proposta (reflexões) de entendimento. Analisando as teorias
sobre a pós modernidade podemos identificar fenômenos que a caracterizam, e
num segundo momento sua aplicabilidade. Rotular e datar a pós modernidade seria
identificar nela o próprio mito de Narciso, várias datas foram propostas por vários
teóricos, tentando fechar numa teoria única, sem perceber que a pós-modernidade é
um acontecimento vivo.
Narciso busca na água que reflete sua imagem, sua própria beleza:
Debruçou-se sobre o espelho imaculado das águas e viu-se.
Viu a própria imago (imagem), a própria umbra (sombra)
refletida no espelho da fonte de Téspias. Si non se uiderit, “se
ele não se vir”, profetizará Tirésias. Viu-se e não mais pode sair
dali: apaixonara-se pela própria imagem (BRANDÃO: 1987,
p.176)
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Se Narciso tenta tocar a sua imagem ela desaparece na água; como no
poema de Ovídio analogamente essa é a imagem da moda na pós modernidade:
reflexo de um tempo que ao tentar ser pego foge de nossas mãos como foge a
imagem de narciso quando o mesmo toca seu reflexo na água.
O espetacular, o

dionisíaco, o hedonismo, fim das lutas idealistas,

mutabilidade e tecnologia o cotidiano pós-moderno gira em torno desse eixo. Na
moda então teremos a glamourização, o culto ao corpo, o consumismo, num mundo
de simulacros a imagem é o fato mais importante pois designa o que você
representa num dado momento. Partindo dai chegamos a moda não apenas como o
vestir, mas sim como produção simbólica de profunda importância social, cultural e
artística.

PÓS-MODERNIDADE
A pós modernidade pode ser analisada a partir da sociedade pós industrial,
essa passagem se dá no final dos anos 50 no pós guerra e na reconstrução da
Europa, a decepção moderna de que a máquina poderia também destruir o homem
traz consigo outras implicações como por exemplo o questionamento das ciências e
dos metarelatos. A pós-modernidade estará intrinsecamente vinculada a informação
e a tecnologia enquanto a modernidade faz da filosofia um metadiscurso de
legitimação da ciência, a pós modernidade questiona a legitimação desse
discurso.”A função narrativa perde seus atores (functeurs), os grandes heróis, os
grandes perigos, os grandes périplos e o grande objetivo”[...] (LYOTARD: 1986,
p.XVI)
Segundo Lyotard o saber cientifico é um discurso e o mesmo deve ser
mudado . A informação e a tecnologia incidiram consideravelmente sob o saber
científico.“O antigo principio o qual a aquisição do saber é indissociável da formação
do espirito, e mesmo da pessoa, cai, e cairá cada vez mais em desuso”[...]
(LYOTARD: 1986, p.4)
. Na sociedade pós-moderna o saber estará atrelado ao poder como valor de
produção, tendo os experts como seus detentores. Lyotard

trabalha com estas

questões as quais chama de pós moderna.
Nas questões culturais, as quais pretendemos nos ater iremos
observaremos a

pós-modernidade

mais nitidamente

a partida dos anos 80

entitulada de “pastiche”, que na cultura podemos sintetizar com algumas palavras
chave:
Citação
Descentramento
Desconstrução
Simulação
Esquizofrênico
Antiestético
Esses termos nos causam estranhamento, esse estranhamento esta
diretamente ligado a pós modernidade. Nessa confluência de informações culturais;
nas artes teremos um reflexo tão visível como o de Narciso, em que o espelho
d’água absorve para si tudo e nos devolve essa imagem não muito nítida, que
tentamos toca-la. Literatura, arquitetura, fotografia, pintura, cinema, televisão, moda,
todas as formas de expressão se converge nesse fenômeno chamado pósmodernidade. O artista pós-moderno já não se contenta apenas com o historicismo
e a linearidade de sua obra, num mundo descentrado onde os paradigmas foram
quebrados há uma necessidade de

se desconstruir, simular, citar para ser

entendido, a imagética tornou-se fundamental na construção da obra pós moderna
e a imagem não pode ser dissociada da identidade.

MODA e IDENTIDADE
Na busca de uma identidade a moda nos oferece no seu fenômeno estruturas
básicas para essa pesquisa. Numa sociedade onde se propõe a supermodernidade
(Marc Augé), hipermodernidade (Gilles Lipovetsky), os lugares se tornam “nãolugares” “O espaço da supermodernidade é trabalhado por estas contradições: ele
só trata com indivíduos ( clientes, usuários, ouvintes) mas eles só são identificados,
socializados e localizados (nome, profissão, local de nascimento, endereço) na
entrada ou na saída”[...]; (AUGE, 2004, p.102) lugares habitados por identidades
temporárias, na moda podemos identificar esse fenômeno, a

perda da nossa

identidade.
Fenômenos correlatos tais como identidade, descontrução, imaterialidade
fazem parte desse universo chamado moda, as teorias contemporâneas nos dão
pistas para focarmos na moda e na sua observância os fenômenos de uma
sociedade pós-industrial que busca na imagem sua identidade. A flexibilidade a

que somos submetidos diariamente nos faz camuflarmos dentro de nossas próprias
identidades culturais e sociais a realidade de nosso pensamentos, atos, e palavras.
Nossos pensamentos são bombardeados por imagens textos e palavras prontas,
nosso atos são vigiados como no livro 1984 de George Orwell, veja como exemplo
as parafernálias tecnológicas a que somos submetidos quando chegamos a
recepção de um edifício,

as câmeras instaladas nos corredores dos edifícios

tentando dizer que tudo corre bem, porém como aceitar essa invasão?
Retomando nossa história e observando como pensavam os índios,
perceberemos que quando viam uma câmera fotográfica

não deixavam se

fotografar pois as câmeras capturavam suas almas, hoje não temos escolha, nossa
liberdade é vigiada, temos na moda uma questão de percepção muito próxima a
visão indígena, a alma como essência nunca poderá ser capturada mas a imagem
como aparência sim. A aparência

busca uma identificação com o externo, um

processo de singularidade, que esta presente na busca de traços que não tenham
conexões com o grupo, mesmo estando próxima a ele, esta singularidade esta em
parceria com o hedonismo, diferente do individualismo que busca no isolamento
essa identidade. Nossas palavras vem de um discurso pronto repetido
exaustivamente nas mídias massificadoras, um mundo virtual que constrói e
desconstrói

identidades em segundos

“Hoje em dia não lutamos mais pela

soberania ou pela gloria, lutamos pela identidade. A soberania era uma maestria, a
identidade não passa de uma referência.”[...], (BAUDRILLARD: 2002, p.58) todos
esses fatos demonstram como é fácil perdermos nossa identidade, na moda alguns
desses aspectos são ressaltados.
Caminhamos num universo de imagens que tentam

dialogar com a

sociedade, mas esse diálogo nem sempre é verdadeiro, esta camuflado e
flexibilizado por regras sociais, vestimos ternos para sermos aceitos em certo circulo
social, os artistas podem se vestir de maneira menos convencional pois são
considerados fora do “sistema”, os religiosos necessitam de hábitos, mas nenhum
deles conseguem demostrar sua identidade verdadeira, é necessário ir além. Será
que queremos nos mostrar desnudos numa sociedade que a cada momento se
torna mais virtual e a troca de identidade é tão prática? Isso nos faz pensar que
somos co-criadores de realidades e universos que se desmaterializam assim como
são construídos. A troca de identidade porém camufla uma órbita maior de
acontecimentos, no campo das relações afetivas essa troca se torna impossível,

como antecipa J. Baudrillard em seu livro “A troca impossível” o caminho das
relações humanas sofrem um embate quando se encontram com essa nova
realidade, a realidade virtual. A moda só acompanhará essa camuflagem, essa troca
de personagens, dando subsídios para a composição desses novos personagem,
porém a troca real, afetiva, continua distante.

JUM NAKAO
Jum Nakao na coleção verão 2004/5 propôs um rompimento

a

e des-

apresentação de sua coleção causou estranhamento, como se estivéssemos numa
montanha russa, perdemos nosso centro diante da passarela tendo essa sensação
bastante pós-moderna de descentramento e estranhamento.
A proposta de executar sua coleção em papel não agradou a todos. Nesse
“não-lugar” onde acontecem os desfiles, pois o mesmo pode ocorrer em qualquer
parte; não identificamos ninguém, todos são personagens de uma historia virtual
onde já se perdeu a identidade a muito tempo, vestidos para serem identificados
como algo que realmente não são, parecem ter saídos do livro de Baudrillard de um
mundo de simulacros e foram para essa aventura como no filme Matrix buscando
essa identidade perdida.
Na sua trajetória podemos observar o emprego da tecnologia como
instrumental para a execução de seu trabalho e a arte como suporte de pesquisas,
então como categorizar um estilista que tem em sua pesquisa uma estética e
experimentação muito próximo das artes plásticas, nesse misto de arte e moda já
tanto defendido e também combatido por muitos, se encontrará o trabalho de Jum
Nakao, seu trabalho foi a desmaterialização, a desconstrução do fenômeno
espetacular que é e moda. Numa sociedade que se desintegra a cada momento o
desfile de Jum Nakao é somente um reflexo. A proposta de se apropriar da
passarela como local de manifesto como aconteceu várias vezes no decorrer da
história da arte, a moda repete as vanguardas trazendo consigo um manifesto.
A efemeridade da própria moda as vezes pede isso, neste processo
lembrando a

arte conceitual, nos faz pensar na importância da moda como

manifestação de cunho cultural dentro de uma sociedade tecnológica de relações
virtuais.

Após muito trabalho, aproximadamente mil horas, corte a laser tecnologia
empregada em papel, dobras, recortes, artistas plástico empenhados em construir
algo quase imaterial nesse processo de construção arquitetônica feita em papel.
Através da moda esse papel se torna roupa, se torna moda, se transforma num
espetáculo; como vivemos numa sociedade espetacular e dionisíaca nada mais
apropriado.
Horas de trabalho, cortes, recorte , dobraduras, montagem artesanal dentro
dum universo tão tecnológico, paradoxal não, mas sim complementares. No
camarim todas as modelo estão pontas para o “gran finale”, só que dessa vez o
estilista dá uma última ordem, destruam tudo no fim do desfile.
A sociedade contemporânea pede que o espetáculo nem sempre acabe de
uma maneira convencional, a materialidade de sua obra nunca

passará. A

desmaterialização do objeto de arte tão visível na arte conceitual, conforme diz
Teixeira Coelho (1987, p. 40) “...a arte não deve nem aparecer, deve apenas ser, e
ser numa modalidade imaterial, que não possa sequer ser vista ...Aqui a arte não é
nem mesmo um estado mas uma ação pura...”, também estará presente no trabalho
de Jum Nakao.
Na contramão da moda e ao encontro da arte o aspecto binário da
criação/destruição

foram experimentados através desse desfile,

a questão da

identidade como algo que deixa de ser fixo e cada vez mais se torna transitório
nessa ciber-sociedade , assim a identidade como algo fixo deixa de existir, essa
imagem deve ser forte o suficiente para suscitar novas propostas dentro da moda.
A fragilidade do papel demonstra como são frágeis essas identidades criadas
a partir desse mundo virtual onde cada vez mais assumimos personagens e
identidades.
As modelos choram, a platéia fica perplexa, silêncio, todos correm , querem
ver se sobrou ao menos um pedaço de papel; nada; somente na mente de poucos
privilegiados essa imagem ficou retida.
O deslocamento de um objeto para um novo contexto trás consigo um grande
gesto e posteriormente um grande silêncio, diz Duchamp, foi assim a coleção de
Jum Nakao.
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EXPERIMENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO –
IZA/UVA. 1

RESUMO
Experimentações artísticas no Laboratório de Criação – IZA/UVA é uma
comunicação em forma de relato de experiência de uma disciplina (Laboratório de
Criação I) integrante do Curso Superior de Moda da Universidade Veiga de Almeida.
O citado curso forma profissionais (estilistas, produtores de moda, figurinistas)
responsáveis pela criação de roupas e acessórios para os segmentos de moda,
cinema/ teatro/ televisão / carnaval, mercado editorial de periódicos de moda
(revistas, jornais e catálogos) e produção de eventos de moda em geral (desfiles,
exposições de moda...). O trabalho discute os exercícios propostos em sala de aula
e as relações advindas do cruzamento cultural proveniente da diversidade dos
alunos. Questões estéticas de cor, forma, textura são tratados à luz de teóricos
específicos como OSTROWER, PEDROSA e LURIE. Os exemplos apresentados
são dos próprios alunos em atividade na criação/ confecção e decorrentes do
resultado final: a roupa na passarela. CANCLINI, através de estudos sobre cultura,
dá suporte às considerações finais no que se refere aos conceitos de
pluriculturalismo, culturas híbridas e a cultura como forma de poder. FOULCAULT e
MERLEAU-PONTY apontam para uma visibilidade / invisibilidade dos elementos no
cotidiano da humanidade como pertencentes à própria categoria humana, que me
aproprio para criar uma relação destes autores à criatividade, como objeto principal
desta comunicação.
Palavras-chave: criatividade, moda, cultura.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho refere-se a um relato de experiência enquanto professor
de artes para um curso superior de moda e estilo, da Universidade Veiga de
Almeida. O referido curso é em nível de graduação e destina-se à formação de
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profissionais envolvidos na atividade produtora de vestuário, confecção e moda, em
geral. O aluno é preparado para atividades como estilismo industrial, produção de
moda e figurino, atuação junto ao carnaval, consultoria de moda e estilo e ensino
especializado em moda.
Para tanto, proponho aqui destacar minha experiência em sala de aula,
enquanto orientador da disciplina Laboratório de Criação I, constante na grade
curricular obrigatória do Curso Superior de Moda, da Universidade Veiga de
Almeida.
Nesta apresentação, faço uma reflexão sobre o papel do professor /
orientador de uma disciplina com estreitos laços com as artes, de forma geral, e
apresento algumas propostas desenvolvidas com os alunos, durante os quatro
meses de um semestre letivo.
Segui a mesma ordem cronológica proposta para o desenvolvimento de cada
trabalho a ser especificado. Para tanto, demonstrarei técnicas utilizadas na
confecção de peças do vestuário, sem o manejo de tecidos, nem de costuras,
principalmente, a partir da técnica de papietagem. Este recurso será imprescindível
para a realização da última atividade do semestre: a roupa final. Por se tratar de um
relato, anexei fotografias como forma de ilustrar as atividades propostas, numa
dinâmica descritiva e analítica.
Pesquisando mais profundamente sobre o tema da criação e criatividade,
identifiquei em OSTROWER uma das chaves que tentam abrir as portas para
desvendar os mistérios próprios da criação: o limite.
Em FOUCAULT e MERLEAU-PONTY pude fazer algumas relações análogas
entre a visibilidade material das “coisas” e o valor artístico da criação, principalmente
na semelhança dos termos utilizados pelos dois em “A prosa do mundo”.
À luz de CANCLINI, traço algumas considerações finais referentes às
questões que envolvem a cultura, como: pluriculturalismo, culturas de fronteira e
obliqüidade de poder, fazendo um paralelo entre os conceitos deste autor e a prática
do ensino de arte para alunos do curso de moda, pertencentes a grupos sociais
heterogêneos.

“SEM COSTURA E SEM TECIDO”
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Aproximadamente 45 dias antes do final do período letivo, proponho um
último trabalho prático a ser desenvolvido. Propõe-se trabalhar com o conceito de
Weareable 2 , ou seja, uma obra de arte vestível / usável. Pressupõe-se a criação de
uma peça de roupa como obra de arte em que o corpo é o suporte desta obra. Cada
peça tem o valor estético em si mesma e se destina ao mesmo tempo, para a
contemplação e para o uso. A roupa transforma-se em veículo de expressão de
quem a veste e seu criador.
Nesta fase do trabalho, o aluno tem a necessidade de transpor do universo
“invisível” para o âmbito do “visível” o conteúdo de uma música e materializar,
através da decoração de sua peça.
Um dos caminhos tangíveis passa pela semelhança e representação das
coisas reais, dos objetos que se conhece. FOULCAULT (1999: 36) aponta que o
homem se utiliza das assinalações para trazer para o visível aquilo estava num
plano acessível, mas invisível, como no trecho que se segue:

“O sistema de assinalações inverte a relação do visível com o
invisível. A semelhança era a forma invisível daquilo que, do
fundo do mundo, tornava as coisas visíveis, mas para que essa
forma, por sua vez, venha até a luz, é necessária uma figura
visível que a tire de sua profunda invisibilidade”

Desta citação de FOUCAULT percebe-se que o aluno, na prática, deve “tirar a
poeira” da superfície das idéias para chegar à profundidade. Ou melhor, os
elementos que utiliza na decoração de sua peça já estão identificados e são
conhecidos por ele, só precisa que os traga à superfície. Seja através da memória,
afetividade ou pela percepção do cotidiano.
Este exercício provoca o aluno a fazer analogias entre o seu universo,
cotidiano e a música que selecionou. Dependendo de sua leitura de mundo e
recepção da mensagem subliminar presente na melodia, as relações são facilmente
perceptíveis, na maioria das vezes.
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Alguns alunos conseguem compor a roupa e a apresentam no desfile final
como sua proposição de vestimenta “sem costura e sem tecido”. Desenvolvem uma
roupa especialmente para apresentar no desfile de final de período. Após esta
experiência de trabalhar com elementos não-convencionais para a confecção de
roupas o aluno ousa outras possibilidades.
MERLEAU-PONTY (2002: 09) explica a questão do nome que dá em seu livro
”A prosa do mundo”, que relaciono à questão da criatividade de se aliar materiais
não-convencionais na confecção de roupas, formalizando uma poética própria do
universo da criação, pela seguinte passagem:

“Toda grande prosa é também uma recriação do instrumento
significante, doravante manejado segundo uma sintaxe nova. O
prosaico limita-se a abordar por signos convencionais as
significações já instaladas na cultura. A grande prosa é a arte
de captar um sentido jamais objetivado até então e torná-lo
acessível a todos os que falam a mesma língua”.

Através de desfiles realizados a cada final de período, pode-se perceber que
a solução criativa que alguns alunos dão para suas criações surge do emprego
harmonioso de elementos comumente usados em seu cotidiano. Quando uma aluna
cria um vestido, justo ao corpo, fazendo uma junção dos cabrestos / tiras de
sandálias havaianas coloridas, ela está aplicando, na prática, o manejo com as
cores, texturas, formas, bem como se utilizando de uma matéria-prima improvável
para a confecção de roupas. No entanto, este material encontra-se no universo
visível e o grande desafio para esta tarefa e não na imaginação (invisível).
O aluno, de forma geral, tem sempre boas idéias, quando ainda estão no
plano do pensamento. No momento em que se começa a desenvolver, de forma
prática, a idéia inicial, ele percebe que o mistério da criação encontra-se no plano
concreto, táctil e visível, pois a forma como irá combinar os elementos a sua volta
para a produção de uma roupa é que será avaliada. Parafraseando Oscar Wilde: “O
verdadeiro mistério do mundo é o visível, não o invisível” (p. 32).
O desfile de final de período é promovido pela Universidade no intuito de
incentivar o aluno a produzir, desde o primeiro semestre, peças de roupas, nas quais
ele pode observar questões estéticas relativas a: proporcionalidade, harmonia das
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cores, formas e volumes, texturas e, acima de tudo, criatividade através da boa
manipulação de materiais não-usuais ou convencionais. Proponho uma limitação - a
ausência de costura - para fazer com que o aluno possa imaginar/experimentar
outros procedimentos, permitindo uma visão crítica sobre o significado de cada
elemento que compõe sua roupa.
Cada proposta de aluno, por menor que possa parecer, pressupõe um
momento de pesquisa, energia criativa voltada para o fazer artístico, adequação da
idéia à realidade dos materiais, posicionamento crítico em relação a si e ao mundo.
Enfim, as questões estéticas e extra-estéticas foram tocadas em conjunto: aluno /
professor. As relações interpessoais também foram reavaliadas: tanto a do educador
em relação ao educando, e vice e versa, quanto dos alunos entre si.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência de sala de aula fez-me perceber a emergência de certas
questões abordadas no encontro com a diversidade dos alunos. Enfoques atuais
presentes no ensino da arte, como interculturalidade e interdisciplinaridade, são
explorados de forma a fazer com os alunos respeitem essas diferenças e façam
delas o seu próprio diferencial.
A disciplina exposta neste trabalho, pela própria natureza de experimentação,
se relaciona com os conceitos de outros campos de conhecimento como a História
da arte, Modelagem, Desenho e Técnicas Gráficas. A interdisciplinaridade é antes
de tudo uma questão de escolha, perante o mundo complexo de informações de
natureza social, cultural, etc.
O caráter de interculturalidade advém do encontro entre diferenças presente
na heterogeneidade de uma turma de aproximadamente 35 alunos, com variedade
etária e de classes sociais distintas, como marcas mais flagrantes.
É importante salientar que não é fácil lidar com todos estes contextos, pois
cada aluno traz para a sala de aula a força de seu universo. Quando todos este
universos se intercruzam cria-se uma multiplicidade de olhares e visões que ao final
do processo convivem muito mais com o fruto de seus encontros do que com o
estranhamento de suas diferenças. Segundo CANCLINI (1998: 320), as grandes
cidades possuem este “caráter multicultural” bastante observado através da
pluralidade de linguagens, seja “das iterações privadas às linguagens públicas, as
do rádio, da televisão e da publicidade urbana”. O papel do professor, neste caso, é
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o de promover e incentivar o enredamento produtivo como encontro coletivo
favorável às produções individuais imprescindíveis, fazendo com que as idéias
sejam respeitadas com os códigos básicos que devem construir a compreensão e a
imersão em outros códigos culturais.
Trabalhar com a diversidade no ensino para moda supõe ampliar o conceito
de arte, de um sentido mais restrito e excludente, para um sentido mais amplo, de
experiência estética. O professor precisa reconhecer a amplitude da diversidade e
buscar compreender os códigos visuais e estéticos circulantes de maneira a utilizálos como seu referencial e ponto de partida, considerando a abordagem
metodológica e a estrutura dos contextos a serem trabalhados.
Uma última observação que considero pertinente refere-se à participação do
aluno no processo que, mesmo individual se desdobra numa ação coletiva e o
resultado final (“Weareable” – obra de arte vestível), destina-se a uma passarela.
Esta experiência, bem como as outras atividades devem ser elencadas como
atividades profissionais, pois pressupõem todas as etapas desenvolvidas em níveis
de mercado. Refiro-me especificamente à documentação do processo de trabalho
do aluno que, em seu cotidiano, deve criar uma “cultura de portfólio”, no sentido de
registrar e documentar, mais do que “o fazer criativo”, suas práticas indissociáveis,
por sua vez, de suas múltiplas experiências.
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A ROUPA COMO VEÍCULO DA FÉ: A VESTIMENTA DA MULHER MUÇULMANA 1

O Objetivo desta monografia é mostrar como as mulheres muçulmanas são
tratadas, sua vestimenta, porque elas são obrigadas a usar a Burka e/ou o Hijab,
mas para isto, falaremos um pouco da cultura islâmica, quais são os seus pontos
mais importantes, seus princípios. Além de estudar a divisão das religiões existentes
no mundo.
Até chegarmos a religião do islamismo, que é uma religião monoteísta, e está
sendo a segunda maior religião do mundo.
Veremos também, como o Alcorão influência na vida das pessoas, homens,
mulheres e crianças, o que fala a respeito de todas as mulheres como vestir, falar e
os direitos e deveres de cada uma.
Mas o que mais se destaca é a vestimenta, como a Burka e o Hijab, para que
servem, quando foi implantado, e por quem e por que hoje em dia é imposto a todas
as mulheres, locais onde o costume é mais severo e onde é mais brando.
Os capítulos desta monografia foram divididos nas seguintes seqüências:
No capítulo I – Um Pouco do Islã: iremos abordar a religião do islamismo mas
para falarmos sobre esta religião iremos fazer um panorama geral de como as
religiões são classificadas em grupos.
Já no capítulo II – A mulher Muçulmana: iremos mostrar a mulher muçulmana
como ela é tratada pela sociedade, falaremos de casamento, divórcio, opressão e
direitos.
E por fim no Capítulo III: A vestimenta das Muçulmanas, mostraremos o que é
hijab e a burka ,e porque elas usam . Também mostrar que empresas estão
investindo altos custos para levar ate os muçulmanos produtos que se identifique
com eles e sua cultura.
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Também iremos comentar de estilistas que estão tentando implantar uma
moda para as muçulmanas, uma vez que são tão reprimidas, eles estão querendo
dizer que se pode ter uma moda que se encaixe no padrão delas.

Como vimos a partir de estudos, as religiões são divididas em religiões com
livros sagrados e sem livros sagrados, ainda em cinco grandes grupos: Panteístas,
Monoteístas, Politeístas, Ateístas e Neo-Panteismo. Cada grupo tem seus rituais,
crenças, mitos, símbolos.
O Islamismo, uma religião monoteísta tem crescido bastante e já é a segunda
maior religião no mundo, o que aparece assustador visto que as mulheres
muçulmanas sofrem toda sorte de humilhação e privação de seus direitos humanos.
Dependendo do país em que ela vive é mais humilhada como no Afeganistão,
e em que ela é oprimida, mas não tanto quanto nestes países onde elas são vistas
piores que animais.
As roupas, o hijab (véu) e a burka.Vimos que a burka é a mais odiada pois
com ela a mulher é totalmente impedida de mostrar qualquer parte do rosto e não é
somente este fato e sim, as dificuldades que elas passam.
A roupa é um artifício de massacre, tortura que a mulher muçulmana é
submetida, um instrumento de punição. Ela tem o direito a ouvir, a respirar, a ver, si
movimentar, coisas básicas a que elas estão sendo privadas de fazer.
Também abordamos os estilistas que aprovam a idéia de que as mulheres
são obrigas a usar e também estilistas que estão tentando mudar a idéia de que a
mulher tem que usar somente estas roupas, lançando moda, fazendo desfiles para
demonstrarem os seus produtos. E as empresas que estão expandindo produtos
para esse grupo de pessoas.
Tudo bem, temos que respeitar a cultura da religião, mas também não
podemos deixar os direitos humanos de lado. E para os muçulmanos estes direitos
estão sendo deixados, elas estão sendo tratadas como animais em vez de seres
humanos.
A idéia principal é desta pesquisa é fazer uma produção de moda mostrando
essas mulheres em situações que para nós é fácil, mas para elas é de muita
dificuldade.
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COMO SE DÁ O PROCESSO DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
FANTASIAS DAS ESCOLAS DE SAMBA DO RIO DE JANEIRO 1 .

O presente trabalho aborda o tema Carnaval Carioca englobando o processo de
criação e desenvolvimento das fantasias das Escolas de Samba do Rio. Foi
pelo convívio direto com escola de samba que essa tal paixão aflorou e pode se
tornar até tema de um trabalho de conclusão de curso.
O encanto pelas fantasias, pelo som do conjunto de instrumentos sendo
tocados harmoniosamente fez com que eu abordasse o tema. Além é claro, de
achar importante tratar algum aspecto da cultura brasileira.Como escreve
Roberto Da Matta (1997.p.73)
Carnaval é definido como “liberdade” e como possibilidade de viver uma
ausência fantasiosa de miséria, trabalho, obrigações, pecados, e
deveres.Numa palavra, trata-se de um momento onde se pode deixar de
viver a vida como fardo ou castigo. É, no fundo a oportunidade de fazer
tudo ao contrario: viver e ter uma experiência do mundo com excesso.”

Posso dizer que ,nesta monografia

o leitor além de se informar sobre a

história e a evolução de uma festa de caráter nacional e de alcance
internacional encontrará também o olhar de uma profissional de moda que visa
entender como se dá o desenvolvimento e criação das fantasias das escolas de
samba do Rio de Janeiro.
Este trabalho foi dividido em três capítulos, sendo o primeiro falando
sobre a história do carnaval,como foi introduzido no Brasil e de que maneira era
comemorado desde o século XVI. Abordamos as primeiras brincadeiras que
alegravam a população durante os dias que antecediam a quaresma, o chamado
Entrudo.
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surgirem;estudamos bem como era a situação sociológica que se encontrava a
parcela pobre da população brasileira e como eles eram vistos pela elite, ao
brincarem da sua própria maneira o carnaval. Pesquisamos que fatos ocorreram
para que as escolas realmente ocupassem seu lugar,onde e quando
surgiram.Contamos a história das escolas mais tradicionais, e até mesmo do
surgimento de uma passarela do samba; a Marquês de Sapucaí.
Por fim no último capítulo, como as escolas são vistas no contexto de hoje
(século XXI). Demos ênfase nesse terceiro capítulo, pois é onde o tema central
da monografia (processo de criação e desenvolvimento das fantasias das
escolas de samba do Rio de Janeiro), se encontra. Falamos da função do
carnavalesco, que hoje é tido como o artista principal de uma escola de samba,
como foi a introdução de um artista em uma Escola de Samba, quais os
carnavalescos mais importantes da história dos carnavais carioca.
A parte social também não foi esquecida, fizemos questão de mostrar de
que maneira a comunidade de uma escola pode ajudar na parte da produção
das fantasias e carros alegóricos.
Para concluir este trabalho, foram utilizados diversos recursos ; os mais
comuns como livros que tratam do assunto,sites da Internet ,artigos de jornal e
entrevistas com pessoas integrantes de uma escola de samba.
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VESTIR O CORPO E (RE)VESTIR A CASA: TENDÊNCIAS CERÂMICAS E A CASA
COMO EXTENSÃO DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO 1

Moda, indivíduo e sociedade
A moda reflete a sociedade nos seus aspectos comportamentais, dos discursos
do pensamento, da estrutura social, econômica e produtiva, entre outros e, desde os
anos 1950, vem refletindo uma sociedade orientada para o consumo e a valorização da
individualidade, iniciando o primado do Design e da Moda sobre a Arte.
Os valores pós-modernos da sociedade de consumo (LIPOVETSKY, 1989),
disseminados pelos meios de comunicação de massa tendem a padronizar e
superficializar os discursos de sentido. Tal sociedade baseada no consumo de
mercadorias forma personalidades hedonistas e narcisistas guiadas pela constante
busca do novo, ditada pela moda. O desejo de auto-afirmação gera o individualismo
(ser-para-si e parecer-para-o-outro) (EMBACHER, 1999) que se choca com a
padronização dos objetos de consumo. Busca-se assim a customização, a
personalização, o desejo de escolher o que melhor combina com as personalidades
individuais. Por outro lado, a crise de valores do pós-modernismo (SANTOS, 1986)
também gera desreferencialização, a perda de referências e de sentido para a vida, e
leva à busca de formas do passado para criar novos significados aos discursos de
sentido, gerando ecletismo de estilos.
Trinômio Casa-Objeto-Roupa
A indústria cria metodologias para tentar prever as tendências da moda e do
consumidor, pois a estetização, por meio do design de interiores e de objetos, é uma
estratégia de marketing relacionada com o culto ao corpo. Numa sociedade motivada
pelo consumo de massa, os objetos tornam-se a extensão da identidade dos indivíduos
(CALDAS, 2004:69). Por isso, os setores industriais acabam se influenciando
mutuamente, pois há um “espírito do tempo”, um modo de viver e de fazer que se

1

PINTO, Christopher Zoellner - Designer Cerâmico, especialista em Design de Moda pela
Universidade Anhembi Morumbi/SP (2005). Graduado em Pintura (EMBAP/PR, 1998) e
Economia (UFPR, 1994), desenvolve pesquisas nas áreas de design, moda e comportamento.

2
materializa plasticamente na arquitetura, no design de objetos e de roupas (Trinômio
Casa-Objeto-Roupa) (FLÜGEL, 1966; CALDAS, 2004).

A casa como reflexo da personalidade
A casa é um espaço dinâmico preenchido com objetos e vida, palco de
acontecimentos humanos. Quem habita a casa é um sujeito psicológico, dotado de
razão e emoções que interage com o meio físico, produzindo respostas ao ambiente.
Os diversos sentidos percebidos pelo homem permitem que ele tenha consciência de si
próprio e do mundo ao seu redor, no processo de sentir, querer e pensar. O prazer e a
busca do conforto e qualidade de vida são o padrão que liga o homem ao ambiente,
devendo o espaço ser adaptado nos seus elementos objetivos (luz, iluminação,
temperatura, etc) para as necessidades subjetivas dos moradores, de modo a garantir
harmonia na interação ambiental.
O homem é um ser social que constrói sua representação de mundo de acordo
com a cultura em que se insere. Seus valores, mitos, símbolos e crenças são um
produto do seu pensamento, através do qual ele constrói seu universo físico e
simbólico. O homem é um vir-a-ser que busca sua autonomia por meio do
autoconhecimento, no sentido de desenvolver-se e tornar-se um ser-feito-por-si
(EMBACHER, 1999). As sociedades ocidentalizadas contemporâneas dão liberdade ao
homem para escolher viver como quiser, dentro das regras sociais. Desse modo
evidencia-se seu estilo de vida que é uma filtragem do espírito do tempo adaptado à
sua personalidade.
A arquitetura, como a moda e a indumentária, é um meio de comunicação
estética e criação de significados, pela articulação de seus diversos elementos
plásticos. Pela teoria do Einfühlung, de Robert Vischer, o objeto estético carrega e
transmite as emoções do seu criador; do mesmo modo, o arranjo e a decoração
ambientais refletem a personalidade do morador, sua configuração familiar e a
espacialidade do seu modo de habitar. Como o homem está em constante evolução,
em busca da sua autonomia de pensamento, a casa reflete sua personalidade
cambiável, adaptando-se continuamente.
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A moda e a plástica da cerâmica
O setor cerâmico possui na Espanha e na Itália os líderes que ditam as
inovações tecnológicas e as tendências de produtos, fazendo com que o setor funcione
a partir do processo de difusão de moda conhecido como Trickle-Down, em que a
tendência é imposta pelas elites culturais e tecnológicas. O setor cerâmico funciona
dentro da lógica da moda, sendo influenciado pelas novidades endógenas e também
pela polinização cruzada de outros setores industriais (trinômio casa-objeto-roupa)
(CALDAS, 2004). Possui o paradoxo de produzir constantes novidades que refletem as
tendências contemporâneas, porém gera produtos com ciclo de vida que podem durar
décadas. Por isso, os fabricantes utilizam políticas de linhas de produtos
fundamentadas em conceitos que podem relacionar a cerâmica a referentes simbólicos
(vinhos, árvores, parques) ou, mais recentemente, à aproximação do estilo de vida do
consumidor com a cerâmica, no contexto da sua habitação. A cerâmica passa a ser
vista como a roupa da casa, que reveste o ambiente refletindo o estilo de vida jovem,
urbano, metropolitano, contemporâneo e globalizado.
O Design Cerâmico é uma especialização do Design de Superfície, no contexto
do Design de Produtos, que desenvolve desenhos, texturas e relevos para a produção
industrial de cerâmicas de pavimento e revestimento. A cerâmica busca o simulacro, a
imitação de pedras e mármores, porém sua versatilidade permite que se criem produtos
com qualquer tipo de decoração superficial. Além da diversidade de mármores, granitos
e pedras, a cerâmica produz cimentados, madeiras, têxteis, fibras e texturas diversas. A
cerâmica, pelo seu caráter relativamente longo em termos de permanência, pode ser
comparada às intervenções feitas sobre a primeira pele, como as tatuagens,
escarificações e piercings, por exemplo. Porém, se a moda de vestuário, pelo seu
caráter transitório sobre o corpo, permite que se abusem de cores, formas e contrastes,
o design cerâmico tende a ser esteticamente neutro em termos de padronagem, pois se
baseia em peças modulares que formam um padrão gráfico.
A componente moda da cerâmica se manifesta então na escolha de desenhos e
padrões atuais que seguem as tendências da moda de vestuário e, principalmente, do
próprio setor cerâmico. Se a moda de vestuário divide-se em tops, bottoms e
complementos, o mercado cerâmico também se compõe de pavimentos e
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revestimentos neutros, ficando os acessórios para a complementação dos ambientes e
criação de centros de interesse visuais. Seguindo esse conceito, os complementos
cerâmicos, como os listelos e filetes, tendem cada vez mais a seguir as tendências da
moda de vestuário, apresentando motivos florais, têxteis, de couro, geométricos, entre
outros. Pavimentos e revestimentos, porém, não devem estar acompanhar modismos
sazonais devido ao longo ciclo de utilização, estando neste caso representados por
conceitos de linhas de produtos.
Se os desfiles de moda utilizam-se de modelos, alguns produtores de cerâmica
eventualmente apresentam seus produtos associados a manequins para criar uma
relação com o corpo e a idéia de (re)vestimenta. Alta Costura e prêt-à-porter são dois
nichos de mercado que segmentam a indústria da moda: o alto luxo para poucos e a
roupa casual acessível para todos. Nota-se um movimento similar no setor cerâmico,
entre o porcelanato e as demais tecnologias de massa. Além disso, algumas cerâmicas
contam com revendas próprias, as concept stores, com atendimento personalizado e
orientação de arquitetos, equivalentes às grifes e butiques do setor de vestuário.
Mudanças tecnológicas induzem a novas interpretações e resultados e as
tendências de moda levam a novos resultados gráficos e conceituais em termos de
estilos de vida. Assim, agrega-se valor pelo desenho e pelos efeitos cerâmicos, fazendo
com que a tendência cerâmica surja da moda de vestuário, do comportamento social e
da tecnologia.

Vestir o corpo e (re)vestir a casa
Se o corpo é o suporte material e ao mesmo tempo o discurso do sujeito
(CASTILHO, 2004), a casa pode então ser vista como uma estrutura significante
análoga ao corpo, e a cerâmica como uma roupa ou segunda pele que reveste os pisos
e paredes. Porém, segundo Castilho (2004), Barnard (2003) e Colin (2000),
respectivamente, o corpo, a roupa e a casa podem ser vistos como suportes que
transmitem significados e que também possuem significados intrínsecos em si mesmos.
A cerâmica é, pois, um objeto-valor em contato com o suporte mural de revestimento e
de pavimento que, pelas suas características plásticas, gera sensações e complementa
a composição ambiental. Ao combinarem-se variados elementos plásticos a esse
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objeto-valor, o ambiente adquire novos significados, isto é, se ressemantiza de maneira
similar ao corpo em contato com a roupa ou com os adornos.
A cerâmica, inserida no contexto da casa, é uma combinação de conteúdo
(significado simbólico), movimento (paginação, modularidade, desenho, cor, brilho, etc)
e expressão (sensibilidades) que, plasticamente, são valorizados e demarcados em
suas diferentes partes de acordo com cada cultura. Pode-se ainda dizer que na relação
entre o corpo vestido e a casa, a casa pode ser um suporte de enunciação de
programas narrativos de acordo com a função que se pretenda, como seduzir, receber
amigos, dar uma festa, receber um bebê ou hóspedes, por exemplo. Deve-se, porém,
notar que a dinâmica das mudanças da casa é diferente das dinâmicas da relação
corpo-roupa porque, se o traje permite que o corpo mude de aparência e de discurso
conforme a ocasião, isso não acontece do mesmo modo com a casa porque a cerâmica
possui uso fixo.
O corpo vestido que circula na casa revestida é uma imagem que funde os
modos de ser e de parecer do sujeito materializados em diversos suportes do Trinômio
(roupa, casa, objetos), gerando discursos em diferentes níveis de significação. A roupa,
por exemplo, sobreposta ao corpo, deve ser analisada como uma extensão da
personalidade do sujeito dado seu caráter público e dinâmico, pois sujeita com mais
freqüência às prescrições sazonais da moda; a casa, revestida pela cerâmica, possui
um caráter de privacidade maior e um dinamismo de moda relativamente menos
intenso, embora igualmente revelando a personalidade, a cultura e o estilo de vida do
habitante. Assim, a casa e a cerâmica também são um reflexo da concepção ética e
estética da sociedade – concepção de comportamento, costume, beleza, cultura.
Com relação ao indivíduo vestido que circula pela casa revestida, os elementos
plásticos e gráficos da roupa refletidos na casa, ou vice-versa, articulam-se numa
relação mediada pelo espírito do tempo e pela personalidade do indivíduo na escolha
desses elementos decorativos. Também os valores pós-modernos estarão refletidos
nessas escolhas, como o ecletismo de estilos, o canibalismo do passado pelo revival de
estilos, a dessubstancialização dos valores individuais, a desmaterialização dos objetos
pelo primado dos conceitos e dos signos no consumo e nos discursos de sentido, a
obsolescência planejada, o consumo conspícuo, a busca do prazer, do bem-estar, do
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conforto e da funcionalidade na relação com a casa. Há uma influência do estilo do
indivíduo na escolha dos elementos que se agregam a diferentes suportes de
comunicação, que terminam por refletir sua personalidade.
Segundo Barnard (2003), para ser pós-moderno, o produto deve ser visto como
símbolo (significado/conceito), instrumento (utilitário) e produto (preço). A cerâmica,
adotando o conceito de vestimenta da casa, por meio da política de linhas, torna-se um
produto pós-moderno, pois deixa de ser um simples produto para tornar-se um signo,
uma metáfora do estilo de vida. Nesse contexto, pode-se ver a casa e a abordagem da
cerâmica como um produto de moda do ponto de vista da bricolagem (ecletismo, mix de
estilos que gera novos significados), do pastiche (releituras), da indecidibilidade (seu
significado não é fixo, isto é, dependendo do discurso, a cerâmica pode refletir
diferentes conceitos: vinho, lounge, parques, loft) e da alegoria (multiplicidade de
significados; deslocando-se o contexto, altera-se o significado: pode ser vista como
material de construção ou como objeto de decoração, p.ex.).

Conclusão
A combinação de elementos plásticos carregados de significados revela o estilo
do sujeito. A criação de discursos relaciona as escolhas possíveis (de material, cor,
forma, etc) com as possíveis combinações entre si. A maneira como articulam-se suas
preferências pessoais resulta na construção da relação pessoal e identitária com seu
corpo e sua casa, com a sociedade, com sua visão de mundo, status e valores culturais
(CASTILHO, 2004).
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