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1. Quem foi a mulher colonial de nossa região?
1.a O papel social da mulher em seu contexto sócio-político
As mulheres que viveram e construíram Jaraguá do Sul nos anos de 1937
a 1945 ainda traziam consigo as características da mulher imigrante colonial do
século XIX, e isso apesar da expansão social e econômica pela qual a região
atravessava. Exibindo um modelo de mulher do interior, ilustrava o seu
reconhecimento a partir do que era por natureza, a partir de seu papel de
devotamento à família, aos costumes tradicionais-religião e ao modelo de
mulher da época. Esse modelo da mulher colonial ilustrava curiosamente
orientações e prioridades modernas: importância na educação e higiene,
reconhecimento e intensificação do papel de mãe na formação do filho; mesmo
isenta do trabalho assalariado e esposa-mãe era e é investida de uma missão
utilitária e produtiva: economizar, gerir a casa, etc; daí o caráter compósito
dessa formação.
1.b. As prendas domésticas
Suas características principais estavam impressas nas atividades domésticas que
elas exerciam em seus espaços, em seus cotidianos marcados por uma realidade
de necessidades básicas que não eram satisfeitas. “A indústria doméstica tinha
um peso importante na produção e para o consumo da família colona: preparo de
carne de vaca e de porco; gordura, doces, conservas, farinha de milho (..) A
fabricação do sabão, costura de roupas para toda a família, confecção de
colchões e cobertores, produção de rapadura, queijo, manteiga, além das tarefas
relativas ao beneficiamento de arroz e café nos pilões eram outras obrigações das
mulheres. A participação dos homens na indústria doméstica referia-se mais a
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produção de cestos, balaios, móveis, bancos, cadeiras, mesas, armários, etc.”
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Toda essa vasta produção de gêneros de primeira necessidade que as
mulheres produziam refere-se a bens de consumo não-duráveis, consumíveis por
si sós. No entanto, as receitas, as técnicas de produção, as medidas e
quantidades certas - que variavam de acordo com a qualidade dos produtos, com
o clima e a umidade do ar, com as mudanças da lua, etc, os segredos enfim, da
produção, são heranças culturais que atravessam os tempos e que chegam até
nossos dias. São partes de uma identidade; são prendas domésticas que se
tornaram combustíveis para a publicidade e para a indústria; prendas que antes
eram desenvolvidas manualmente e que hoje, são produzidas aos milhares pelos
maquinários, povoando as prateleiras do comércio em geral. A indústria substituiu
as prendas domésticas dessas mulheres. Inseridos neste quadro encontramos
vários elementos que antes estavam presentes nas casas coloniais e faziam parte
da vida cotidiana daquelas pessoas. Estes elementos se encontram em vários
setores da sociedade. Para ilustrar as transformações ocorridas com o advento da
indústria, citemos os elementos que fizeram parte da vida dessas mulheres
colonas, produzidos atualmente pela indústria, e que não se restringem apenas a
área gastronômica ou têxtil, mas que também se constituem como essenciais para
as leis básicas cotidianas da higiene e da boa saúde como, por exemplo, os
produtos desinfetantes, os quais provêm dos saberes femininos que foram
trazidos e transmitidos pelas mulheres coloniais. Ilustrando esta questão citemos a
técnica utilizada pelas mulheres colonas, desprovidas dos mecanismos e
confortos da indústria, para a produção de sabão: “Lavávamos as roupas no rio
com o sabão que fazíamos em casa, com as banhas (gordura de porco) que
sobravam e com cinzas, depois para deixar a roupa mais branca, mais limpa,
usávamos a água de cinza e então passávamos tudo com o ferro à brasa.” Natália
D. Satler – 86 anos.
Podemos observar uma variedade de produtos industriais encontrados
no comércio, nos mercados, e que nos trazem toda uma referência colonial,
que nos remetem à figura materna, aquilo que é caseiro. São elementos que

foram citados pelas senhoras entrevistadas, os quais eram produzidos por elas,
e demais membros femininos da família e que foram necessários à
sobrevivência familiar, fazendo-se presentes no dia-a-dia ou, alguns, somente
em ocasiões especiais.
Mas certamente que não podemos deixar de citar a mulher em seu papel
de proeminente facilitadora desse incremento industrial, e uma facilitadora em
potencial, por que foi essa mulher que revelou receitas e segredos, cedeu
estruturas e, principalmente, foi a mão de obra por excelência para a edificação
e crescimento da indústria que construiu e compõe a imagem da região em
análise, bem como a

sua identidade. Enfim, os saberes destas mulheres

coloniais foram o combustível para a edificação das indústrias em nossa
localidade, para o comércio, pelos elementos que caracterizam nosso perfil
humano. Essas mulheres que auxiliaram seus companheiros, suas famílias a
produzir, a trabalhar a terra, foram, além disto, responsáveis por uma infinidade
de demais trabalhos e pela manutenção de toda uma cultura enraizada a qual
aportou juntamente com os primeiros imigrantes e que foi repassada e
transportada por essas mulheres em seus ventres e através de seus papéis
sociais.
Atualmente são esses saberes que adquirimos no comércio, saberes que
estão impressos na culinária, na área têxtil, etc. Produtos facilitadores, os quais
necessitam de poucos minutos em sua maioria para o consumo, como as sopas,
os bolos, as geléias, as conservas de frutas, de vegetais, pães, biscoitos, tortas,
laticínios, defumados, produtos para a casa, como as ceras, as velas, os
remédios, etc. Produtos que nos são apresentadas em pacotes, congelados,
adequados para o uso nos aparelhos elétricos, produtos produzidos por uma
proeminente indústria regional fortalecida e construída por essas mulheres
coloniais.
Alem de todo esse relevante papel, ainda podemos encontrar a facilidade
de adquirir esses pratos, essas receitas, em meios eletrônicos, via rede internet,
via televisão, e outros mecanismos. Aquilo que outrora passava por todo um
processo de comunicação direta entre as mulheres, e que por isso mesmo

necessitava de um certo tempo para se ter acesso, hoje não alcança as
mesmas proporções de sociabilidade, por que hoje realmente se tornaram de
fácil aquisição para todos. Aliado a isso ainda, o fato da indústria ter “facilitado”
a vida doméstica com suas engenhocas mecânicas, tornou a cozinha e a arte de
cozinhar uma área muito mais simples e facilitadora para as mulheres,
proporcionando muito mais tempo para as mesmas

cuidarem de outros

assuntos; assim também nos relata a Sra. Selma Randoll Krutsch, residente na
comunidade de Três Rios do Norte em Jaraguá do Sul, com a idade de 86 anos:
“As coisas estão bem mais fácil hoje em dia ...o que a gente fazia antes tudo
dentro de casa...para limpar as panelas, era tudo no fogão a lenha, hoje em dia
tem tudo limpo, com gás, panelas sempre limpa...Antes tinha que arrumar tudo,
plantar e ver como ia fazer..hoje em dia se compra tudo pronto.”
A mulher colona deixou marcada em nosso cotidiano aspectos da sua
individualidade, da sua personalidade, e de toda uma cultura milenar que
atravessou os tempos sendo transportada em seu ventre. Ela é parte de uma
cadeia ancestral que nos chega rica de impressões culturais. Vivendo em suas
rotinas os reflexos das crises econômicas, sociais e políticas que afetavam
todas as suas atividades, essas mulheres zelavam pela casa, alimentavam e
vestiam o marido e os filhos, e representavam também partes do trabalho
produtivo nas lavouras. Segundo a autora Mary Del Priore “na divisão sexual
das tarefas, cabiam as mulheres não só o trabalho doméstico, mas também boa
parte do trabalho considerado produtivo. A colonização iniciada no Vale do rio
Itajaí em 1850, teve no trabalho das mulheres um de seus fortes apoios (...) A
manutenção dos hábitos e dos costumes alemães em especial dependiam das
mulheres, as quais, através de suas prendas domésticas “ofereciam” um
conforto difícil de ser mantido sem a presença feminina (...)Ela devia saber se
fazer respeitar, ser asseada, ser boa mãe e boa filha, ter uma sexualidade
restrita ao casamento, e ser solidária” .História das Mulheres no Brasil. Pg. 289.
Portanto, elas eram também uma espécie de respaldo para seus
companheiros no constante exercer das atividades econômicas. Em outras

palavras, o casamento era uma sociedade recípocra, aonde as mulheres eram
prestadoras de serviços, inclusive serviços sexuais.
Sendo então a mulher colona a responsável pela ordem doméstica e
tendo seu papel “social” privado restrito ao lar, a célula principal da sociedade
pré II Guerra Mundial. De outra parte, o homem era o provedor da renda e
permanecia associado aos papéis instrumentais e públicos. O marido buscava
na rua o sustento familiar e estando em uma relação de reciprocidade recebia a
casa e os serviços da esposa, em troca. A mulher na realidade estava submissa
à figura masculina, era literalmente construída pelo homem, que temia a sua
independência. A elas certos comportamentos, posturas, atitudes a até
pensamentos foram impostos, e através dos tempos elas os carregaram dentro
de si, e transportaram para seus descendentes essas atitudes, através de uma
educação patriarcal. A própria condição natural primeiro de filha e irmã, nada
mais era do que uma preparação para a função posterior de mãe e dona de
casa.
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Palavras-chave: moda; comportamento masculino; design; ergonomia.

Resumo: Este artigo analisa o comportamento masculino na atualidade para o
desenvolvimento de produtos de moda direcionados ao novo perfil masculino.
Discute os conceitos de masculinidade idealizados pela sociedade burguesa, ainda
no início da Idade Moderna, as mudanças no comportamento masculino, a vaidade,
a relação com o corpo e com o mercado de consumo e a importância do design e da
ergonomia

no

desenvolvimento

de

produtos

de

moda

para

o

homem

contemporâneo.

Introdução

Ouve-se dizer, na mídia escrita e falada, sobre o surgimento de um novo homem.
Mas qual é o perfil deste homem de que tanto falam? Quais suas necessidades e
expectativas? Qual a sua importância para o mercado?

Para compreendermos melhor essa nova maneira de demonstração do masculino, é
preciso entender os conceitos de masculinidade idealizados pela sociedade
burguesa, ainda no início da Idade Moderna, a crise de identidade masculina pósfeminismo e pós movimentos homo orientados, o papel deste homem na sociedade
atual, sua vaidade, a relação com seu próprio corpo e com o mercado de consumo.

Ainda é preciso rever o processo histórico pelo qual a moda deste homem passou,
com a diferenciação dos sexos e a sexualização das roupas, passando pela
simplificação e sobriedade no aparecimento do terno, e termos conhecimento das
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primeiras modificações no universo da moda masculina, ainda nos anos 60 e, enfim,
assimilarmos a casualidade do homem contemporâneo.

Para completar o raciocínio, é preciso entender a preocupação do Designer de Moda
com o processo de concepção de produtos para o consumo, buscando na
ergonomia meios para satisfazer as necessidades estéticas, psicológicas, funcionais
e

de

usabilidade

advindas

das

preferências

do

consumidor

masculino

contemporâneo.

O homem e a sociedade

O estereótipo da figura masculina existe desde o momento em que os seres
humanos começaram a caminhar eretos e os antepassados do “sexo forte” sentiramse obrigados a esquecer o medo e disputar pelos alimentos com os animais ferozes.
No entanto, o ideal moderno de masculinidade somente modelou-se, como o
conhecemos hoje, “no momento em que se realizava uma série de esforços
científicos no intuito de estabelecer critérios mais explícitos de diferenciação entre os
sexos”

(OLIVEIRA,

2004,

p.13).

Características

como

competência,

responsabilidade, obediência, força, ousadia, determinação, entre tantos outros
atributos, passaram a ser incorporados como características que todo homem
deveria possuir, contribuindo com os desejos de imagem que a sociedade burguesa
ansiava por construir.

Desde crianças, e por muito tempo, os meninos foram socializados de maneira a se
tornarem viris. Por isso, eram estimulados a brincar com “brinquedos de homem”,
como navios, soldados, armas e veículos de transporte, entre tantos outros que os
fizessem sonhar com a conquista do universo e que servissem como suporte para a
identificação com a figura do macho, diferenciando-os, assim, das garotas.

A diferenciação máxima entre masculino e feminino se constituiu com a formação da
família burguesa que adquiriu um outro papel a ser desempenhado: retiravam
quaisquer suspeitas a respeito de uma provável tendência sexual a homo orientação
da figura paterna. E aqueles que não se encaixavam nesse ideal eram taxados

como inferiores, diferentes, deficientes, muitas vezes motivos de mexericos e
chacotas.

É por esse motivo, que, por muitos anos, os indivíduos do sexo masculino
distanciaram-se de seus sentimentos, tornando-se seres isolados dos demais, sem
profundidade sentimental e na, maioria das vezes, funcionais, guiados para atuar e
executar as ações que o definiam como homens (NOLASCO, 1997, p. 20). Eles
foram criados para serem os provedores da família e deveriam ser aqueles que
almejavam e procuravam pela virilidade, pela conquista cada vez maior, pelo
sucesso, poder e prestígio social, sendo sempre muito rígidos na exigência de
interpretar o papel de fortes e bem-sucedidos afastando-se dos relacionamentos
mais íntimos na sua convivência com outras pessoas.

No entanto, a supremacia simbólica masculina não podia mais ser sustentada
relacionando-a com sua força de trabalho, já que a ocupação feminina dos postos de
trabalho antes ocupados por homens, cada vez com mais rapidez, mostrou que o
trabalho fora de casa deixou de ser responsabilidade do homem. Outro fator
importante para a “crise do masculino”, foram os movimentos pelos direitos dos
homossexuais.

Com os questionamentos sobre a demonstração do masculino na sociedade
ocidental, gradativamente o sexo masculino foi sendo liberto da constante
necessidade de auto-afirmação. Estão assumindo seus gostos e aproximando-se da
família e das relações inter-pessoais. Passaram a se interessar por atividades
outrora consideradas femininas e tornaram-se mais sensíveis e motivos.

A figura masculina redescobriu o valor do vestuário na exibição da personalidade e
dos gostos individuais. Hoje, os homens procuram nas roupas os seus próprios
reflexos e são exigentes com a aparência. Têm cuidado exacerbado com o corpo,
praticam exercícios físicos, fazem dietas e cuidam dos cabelos e das unhas. Existe
uma busca frenética pela boa-forma. Além do corpo saudável, eles querem uma
aparência mais jovial.

“A conexão da prática de esportes com os valores masculinos é algo que atravessou
toda a modernidade e se estendeu até os nossos dias” (OLIVEIRA, 2004, p. 60)
levando um fluxo de homens a supervalorizar a rigidez muscular “explora[ndo] o
corpo atlético como ferramenta de um discurso proeminentemente sedutor”
(GARCIA, W., 2004, p. 9). Mas a transformação do corpo já não é mais uma
expressão da masculinidade, nem mesmo uma preocupação em exibir força e
valentia, e sim um meio de atingir o equilíbrio entre o físico e o poder da sedução.

Ao tornarem-se mais vaidosos e preocupados com a moda e a estética, os homens
tornaram-se um verdadeiro mercado consumidor. Eles perceberam que o
consumismo não mais questiona sua virilidade. Visando alcançar este público que
percebeu a importância da boa aparência, o mercado de produtos de moda e
estética, lança periodicamente vários produtos destinados ao novo consumidor. E o
consumo está refletindo-se diretamente no aspecto visual dos mesmos.

O homem e a moda

Para compreender melhor a mudança de atitude do homem em relação ao vestuário
é preciso analisar a evolução do mesmo. Considerando os conceitos burgueses para
o gênero masculino, desde os primórdios da aparência efêmera, as formas,
principalmente masculinas, levaram os sexos a diferenciarem-se cada vez mais.

O vestuário masculino, desde a diferenciação dos sexos, deu ênfase aos atributos
físicos masculinos, classificando-os como fortes, viris e valentes. Diferentemente do
traje antes usado pelos dois sexos, a nova composição visual masculina era
constituída de cintura afinada, um peito altivo e pernas valorizadas no calção
apertado, numa alfaiataria complicada, com inovações técnicas de confecção e corte
preciso. “As modificações na estrutura do vestuário masculino [...] são um sintoma
direto dessa estética preciosista de sedução” (LIPOVETSKY, 1989, p. 65).

A roupa masculina, a partir daí, sempre foi recheada por excessos até que, no
século XVIII, período que pode ser chamado de “A Grande Renúncia Masculina”, foi
substituída por elementos sóbrios e discretos que compunham o que conhecemos
hoje como terno. Hollander observa que, “a alfaiataria masculina do final do século

XVIII parece ter acompanhado um movimento geral no gosto material que levou a
afastar-se do barroco e aproximar-se de uma simplicidade maior, dando uma
margem menor para o exibicionismo” (1996, p. 97). O vestuário masculino, ao deixar
o exagero de lado, passou a preocupar-se com o aspecto prático.

Por longos anos, o terno foi usado da mesma maneira, com pequenas variações
apenas, até que na década de 1960, com a ocorrência de muitas mudanças sociais,
as formas masculinas ajustaram-se e os homens finalmente tornaram-se livres para
a expressão dos seus estilos, buscando assim uma maneira particular de vestir. Era
o fim da moda única que passou a ter várias propostas e a forma de vestir-se se
tornou cada vez mais ligada ao comportamento. Surgiu, então, o estilo casual e a
alfaiataria se misturou às peças esportivas, lançando as bases de uma composição
menos formal, mas não menos elegante.

O homem contemporâneo procura abandonar a formalidade do terno adotando
roupas que os prepara, elegantemente, para qualquer momento do dia,
proporcionando liberdade, inovação e ousadia. E, nessa procura pela expressão do
gosto pessoal, a figura masculina, cada vez mais interessada em moda, passou a se
preocupar com vestimentas que lhe oferecem conforto e bem-estar. Assim, moda e
design aproximam-se para desenvolver a melhor interação do homem com o
vestuário, contribuindo com aspectos ergonômicos, semióticos, culturais e
interativos.

A moda e o design

Para entender sua relação com o processo de produção do vestuário é preciso,
primeiramente, entender o design, visto que o mesmo pode ser usado em diversas
áreas, desde as atividades manufatureiras até os produtos industrializados.

Para Marzano, o design é comunicação cultural e identitária, onde a forma e a
função não bastam, os designs precisam possuir um conteúdo significativo para o
usuário (apud MANU [org], 1995, p. 108). Para Dario Caldas, o design é a expressão
da civilização presente, criador da diversidade e por isso, investir no mesmo é
fundamental para as características culturais dos cidadãos, sendo de suma

importância no desenvolvimento dos produtos, do ambiente e dos serviços (2004, p.
148). Montemezzo complementa quando escreve que, “o design é o emissor de uma
mensagem, em forma de produto, e o consumidor/usuário do produto é o receptor
da mensagem estética” (2004, p. 3).

“O design [hoje] é visto mais como um gesto cultural, no sentido antropológico, do
racional e tecnológico (...) O design é um ato lingüístico que comunica coisas que
não se limitam aos mecanismos técnicos e funcionais” (SOTTSASS apud
PADOVANO, 2004). Assim, design e moda podem ser considerados acontecimentos
complexos que incluem alterações sociológicas, psicológicas, antropológicas,
culturais e econômicas (CORRÊA, 2004, p. 2).

O designer, conseqüentemente, deve promover uma estreita ligação com o universo
do público alvo, conhecer seu estilo de vida e seus motivos de satisfação pessoais
para que possa, de maneira eficiente, sintetizar os valores estilísticos-simbólicos,
associando-os aos valores funcionais do processo da moda, adequando o produto
ao seu consumidor. “Um produto de moda será competitivo à medida que os fatores
técnicos-funcionais e de linguagem visual integrem os valores práticos e estilísticossimbólicos” (MONTEMEZZO, 2004, p. 3). O produto proveniente do design de moda
atenderá, assim, aos anseios e necessidades dos consumidores.

O processo de design do vestuário deve, então, conciliar características como
materiais e tecnologias adequadas ao ponto de vista do grupo social em questão,
agregando valores estilísticos, estudando a produção, o consumo e os valores de
concorrência dos bens produzidos. O produto de moda, além de propor soluções de
usabilidade e funcionalidade, deve ser pensado para proporcionar o bem-estar físico
e emocional dos consumidores. Sendo assim, os designers de moda, apropriandose da ergonomia, passam a desenvolver peças do vestuário que sejam mais
coerentes e focalizadas no usuário/consumidor.

A ergonomia aplicada ao vestuário

Tentando assegurar aos produtos e equipamentos usados no seu dia-a-dia as
características de funcionalidade, conforto, segurança e usabilidade, o ser humano

se preocupou em estudar seu próprio corpo, lançando mão da antropometria, para
que os produtos fossem satisfatórios, atendendo as necessidades do usuário.
Considerando o corpo e suas especificidades, as questões de usabilidade foram
transportadas dos instrumentos de trabalho para o vestuário e passaram a ser
consideradas, muito raramente, desde o início da atividade projetual dos produtos de
moda, transformando-se em uma nova cultura que visa melhorar a performance
desses produtos de consumo.

Assim sendo, observando as necessidades do homem, sua relação com o mercado
de consumo, com a moda e, ainda, com seu próprio corpo, o vestuário masculino
passa a ser visto com outros olhos. “O ritmo da vida contemporânea e os novos
questionamentos não deixam de lado a função estética do vestuário, mas somam à
mesma, em igual importância, a necessidade de conforto e funcionalidade”
(MONTEMEZZO, 2002, p. 1). A roupa, então, passa a ser mais do que uma proteção
ou um fator de embelezamento, torna-se “um procedimento complexo, que visa além
de preservar a saúde (...), facilitar as funções motoras, sensitivas e auxiliar o ser
humano em seus aspectos psicológicos” (GRAVE, 2004, p. 31).

Pensando de maneira a tornar a interface homem-ambiente mais eficiente e mais
lógica, o homem vem se tornando a maior referência dos projetos, principalmente
dos projetos de moda. Para a designer Maria Celeste Sanches Montemezzo, ao
funcionar como uma Interface Global Primária, o vestuário se apresenta como parte
do seu corpo, funcionando como uma segunda pele, participando positivo ou
negativamente das ações do homem e no seu relacionamento com qualquer outro
sistema (2002, p.3).

O conhecimento ergonômico começa a ser uma preocupação na elaboração do
vestuário, sendo o corpo objeto de estudo para a projetação de roupas mais
eficientes e seguras, fato que já ocorre no desenvolvimento de artigos esportivos e
lingerie. Assim, a modelagem das peças passou a considerar as peculiaridades
responsáveis pelos seus melhores desempenhos, tentando causar o mínimo de
desconforto possível.

O designer de moda começa a projetar o vestuário de maneira mais consciente,
buscando, através da ergonomia aplicada à modelagem, a satisfação do
usuário/consumidor ao pensar nas características de conforto, funcionalidade e
segurança aliados a fatores estéticos e psicológicos. Para Maria Fátima Grave, ao
pensar o corpo na execução da modelagem e integrá-la aos materiais e às técnicas
de confecção, adequar-se-á o produto de moda, facilitando as funções motoras,
oferecendo conforto, funcionalidade e qualidade de vida (2004, p. 73).

Entendemos com isso, que o processo de desenvolvimento de produtos de moda,
aliado à ergonomia, passou a ser pensado como fator diferenciador do vestuário,
contribuindo com a saúde mental e com o conforto físico do homem. Assim, o design
de moda, passou a dar mais atenção às figuras masculinas da atualidade,
elaborando peças do vestuário que sejam adequadas ao seu corpo, e,
principalmente, que atendam suas particularidades estéticas e psicológicas.

Conclusão

Conclui-se que o homem contemporâneo tornou-se mais sensível, emotivo, passou
a apreciar os laços familiares e a preocupar-se com o corpo e a estética das roupas,
estando profundamente ligado com o universo do consumo. Compreende-se o
comportamento do homem contemporâneo para desenvolver produtos de moda que
atendam às necessidades estético-simbólicas e funcionais deste público-alvo
emergente.

Ao adequar o vestuário masculino utilizando os princípios de design e da ergonomia
o projeto apresentou como principais resultados: a) o desenvolvimento de uma
coleção que agrega a linguagem visual de moda à ousadia em um produto menos
formal; b) o desenvolvimento de produtos de moda como um fator melhorativo da
vida e da identidade ao valorizar o corpo masculino, expondo suas formas em
silhuetas ajustadas; c) a possibilidade de o usuário demonstrar sua personalidade,
estilo e gosto próprios através da combinação entre os produtos; d) a proposição de
conforto estético e bem estar físico, facilitando as funções motoras ao adotar tecidos
com elasticidade; e) conforto e liberdade de movimentos ao integrar e articular

materiais, interferências e técnicas de construção/conexão, reelaborando a
modelagem das roupas, buscando a melhor interação homem-vestuário-ambiente.

Propôs, assim, ao consumidor/usuário funcionalidade, segurança e confortos físico e
estético, numa linguagem com características menos formais que o permitem
demonstrar gosto e estilo próprio.
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A PRODUÇÃO DE TECIDOS TECNOLÓGICOS NO BRASIL: MITO OU
REALIDADE 1

O principal motivo para o homem cobrir o corpo foi o clima, seguidos do pudor
e da exibição. Desde então ele vem aperfeiçoando e desenvolvendo novas
tecnologias e hoje em dia, as pesquisas na área têxtil estão avançando no sentido
de desenvolverem produtos que possam oferecer, além de satisfação estética,
conforto, saúde, bem estar, entre outras qualidades.
Atualmente o tecido deixou de ser uma simples matéria-prima e passou a
agregar valor, isto devido aos estudos tecnológicos e as necessidades humanas
como, por exemplo, tecidos que protegem contra os raios UVB e UVA. Estes
tecidos, por serem ainda recentes, são denominados por vários autores de maneiras
diferentes, como inteligentes, técnicos e tecnológicos.
Segundo pesquisador Eraldo Maluf do IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo) o tecido inteligente ainda não chegou ao Brasil, pois
não temos capacidade e nem equipamentos para fazê-los, Mas Paulo Skaf
(Presidente da ABIT - Associação Brasileira de Indústria Têxtil) afirma que a
indústria têxtil brasileira possui modernos equipamentos e produtos com qualidade e
produtividade compatível com o mundo globalizado, e o professor da FEI (Faculdade
de Engenharia Industrial) Paulo Alfieri afirma que o marketing americano dá o nome
de inteligente a produtos que utilizam idéias antigas, como as microcápsulas
utilizadas na área farmacêutica, para ele “inteligente é o marketing”.
Com base nestas diferentes opiniões sobre a existência ou não destes tecidos
no Brasil, este trabalho objetiva verificar a existência ou não de produção de tecidos
tecnológicos no Brasil. Para clareza de texto e não deixar dúvidas denominaremos
tecidos tecnológicos de acordo com Catellani, como todos aqueles que são
produzidos com fibras sintéticas inovadoras e com acabamentos que proporcionem
desempenho superior aos tecidos tradicionais. Para isso fizemos um levantamento
em bibliografia relativa ao setor de fabricação têxtil, pesquisa via internet ,contatos
1
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com os fabricantes, onde adquirimos informações teóricas, amostras destes tecidos
e criamos uma coleção.
O primeiro tecido tecnológico produzido no Brasil foi o Supplex com Lycra,
introduzido no mercado pela tecelagem Santaconstancia em parceria com a DuPont.
Com o avanço tecnológico na moda os tecidos se tornam cada vez mais maleáveis,
confortáveis e moldáveis, trazendo benefícios e melhores performances para
diversas finalidades, como podemos ver na tabela a seguir.
Tabela de Tecidos
Fabricante

Tecido

Amni Maui
Jauense
Amni Studio
Amni Play
Amni Energy

Biotech Jacyra

Jacyra

UV-Microwind

Jacyra Comfort

Microjet
Jet Fio
Satin
Dout

Acquacomfort
Dermodry

Perform Resistant

Advance

Airstrech

Sensitel
Advance
Topfashion

Características
mistura do nylon Rhodia com o algodão – tecido bem batido
(possui grande número de fios de tramas por centímetro têxtil),
leve e de aspecto de chantung, usado para calças e mini saias
esportivas
mistura do nylon Rhodia com o algodão - de aparência
empapelada, leve, armado e super batido, usado em jaquetas,
shorts e camisetas
mistura do nylon Rhodia com o algodão - sarja mista de leve brilho
mistura do nylon Rhodia com o algodão - com aparência de
gorgurão, pesado, permite ótimo caimento para calças, jaquetas e
bermudas.
eliminação de microorganismos e odores - apresenta ação
bacteriostática apenas no artigo têxtil, o que evita a proliferação de
bactérias sem alterar a flora bacteriana do organismo humano.
Esta ação bacteriostática se mantém após dezenas de lavagens –
indicados para artigos esportivos
proteção contra radiação UVA e UVB – feito com o fio de poliamida
6.6 ANTI UV da Rhodia, proporcionam excelente conforto, toque
suave, ótima performance, é durável, fácil de secar e passar. Sua
indicação é para atividades de exposição ao sol e onde não há
possibilidade ou desejo de se usar protetores solares.
conforto e caimento - possui elasticidade e volume superior aos
tecidos normais. Apresenta estabilidade dimensional, mínima
deformação residual e baixo poder de absorção. Sua indicação é
para o segmento de moda e esporte,
tecidos esportivos para agasalhos, calças e bermudas feitos com
microfibra de poliamida misturado ao Biotech e UV Protection
cetim de poliamida usados em bermudas e o Nylon 100 –
encorpado usado para agasalhos e jaquetas.
malha super amaciada e flexível usada em produtos de natação
em parceria com a Speedo e a PA Club
malha de poliamida e elastano, de secagem rápida, fácil absorção
e com acabamento hidrófilo, indicada para artigos esportivos.
indicado para natação, feito com elastano e poliamida e com
tecnologia WaterOff, diminuindo o atrito com a água, além de ser
resistente ao cloro, repelir óleo e cremes bronzeadores e com
secagem rápida.
produzido com microfibra texturizada a ar de poliamida com
elastano, indicado para a linha fitness, possibilitando conforto e
desempenho diferenciado e também permite a transpiração e
respiração do corpo.
conforto e caimento - com microfibra e elastano indicado para a
fabricação de lingerie, pois proporciona conforto,delicadeza e
toque macio (pele de pêssego)
conforto e caimento - de microfibra e elastano, apresenta toque
macio, conforto e liberdade de movimento.

com fio multifilamentado e texturizado a ar, ideal para linha
esportiva, que apresenta melhor aderência ao corpo, excelente
sustentação, conforto, toque macio, ótima elasticidade e retorno.
ontrole da umidade e temperatura - com o fio Tactel® Aero, que
garante melhor interação com o corpo e o ambiente. Possui fio
oco, o que proporciona uma climatização que melhora a troca de
Air Millenium
calor entre a pele e o tecido. São mais leves, confortáveis, secam
mais rápido e não ficam transparentes quando molhado, também
protegem contra os raios UVA e UVB.
hidratação - em contato com a pele reage liberando gradualmente
princípios ativos de hidratação e fragância (Anti-celulíticos), isto
Hidrata
devido a presença de microcápsulas que se rompem com o atrito
da pele.
proteção contra radiações UV - apresenta mais resistência, menor
transparência, conservação das cores além de proteger contra os
Beachpower
raios UV
proporciona alta respirabilidade, transpirabilidade, secagem rápida
Power F-A
e proteção contra raios UV
tecido dupla face com acabamento e textura diferenciados,
dispersa com eficácia a umidade e a eletricidade estática,
Max Fresh
dificultando a aderência da sujeira.
conforto e caimento - apresenta toque macio e conforto. Facilitam
a passagem de suor, favorecendo o frescor e o conforto térmico;
Neo Confort
possui ótimo caimento e não há necessidade de passar. São
indicados para o segmento de lingerie e moda
conforto e caimento - proporciona maior ajuste e aderência ao
corpo, leveza, toque suave e minimiza o peeling. É adequado para
Neo Compact
a linha praia e lingerie.
controle da Umidade e Temperatura - com fio poliamida Amni,
Super 30,
estes passaram por tratamento químico, desenvolvido pela Ciba
Algo Mais,
(Indústria Química), que facilita a troca térmica. A linha praia
Elastex e
recebeu uma película de Teflon, que repele a água e seca mais
Light
rápido
hidratação - apresenta microcápsulas com hidratante que mantém
a umidade da pele durante o uso da roupa. ndicado para roupas
Moist Care
femininas
proteção contra radiações UV - parceria com a Ciba
Protect Denim Anti-UV Especialidades Químicas Ltda.- tecido 100% Algodão que protege
a pele contra os raios solares (UVA e UVB).
eliminação de microrganismos e odores - parceria com a Rhodia
poliamida, comoposto por poliamida e algodão, que evita
Denim-A
proliferação de bactérias no tecido mesmo após várias lavagens.
conforto e caimento - composto de algodão e PK-Flex (fio sintético
com elasticidade aliado a opacidade, desenvolvido pela Polyenka
Poli Flex Denim
e GE Plastics), o que proporciona elasticidade, conforto, bom
caimento, além de ser opaco.
conforto e caimento - produzida com o fio Amni Supermicro, da
Rhodia Poliamida, apresenta 82% poliamida e 18% elastano, é
Microxigênio
compacto, possui efeito segunda pele, toque de seda, seca rápido
e recebe tratamento hidrófilo e mentolado para aumentar a
sensação de frescor.
controle de temperatura e umidade - projetado para alta absorção
do suor do corpo, devido a utilização de microfibras que facilitam o
transporte do suor para o exterior do tecido acelerando sua
P.E.T Dry
secagem, mantendo o corpo seco e a temperatura estável.
Apresentam conforto, caimento e toque sedoso, além de receber
tratamento antibacteriano.
conforto e caimento - passa por uma lavagem com jato de areia, e
depois é escovado com fibras de carbono, proporcionando um
Sand Wash
toque agradável tipo “pele de pêssego” e um efeito visual de
desgaste proposital e sutil.
recebe um tratamento que forma um escudo protetor ao redor da
fibra, proporcionando resistência a sujeira e a líquidos (aquosos e
P.E.T Clean
oleosos) tanto do lado direito quanto do avesso, são indicados
para roupas infantis, pois são antialérgicos por evitar acumulo de
pó e sujeira.
Performax

Rosset

Charlex

Santista

Santana

Affinit
Berlan

Pettenati

O tema principal da coleção é tecidos tecnológicos, que por apresentarem
múltiplas propriedades podem satisfazer várias necessidades, o que nos remete ao
conceito de multiplicidade e satisfação.
O conceito de satisfação é apoiado pela teoria de Abraham Maslow
(hierarquia das necessidades humanas de Maslow) em que as pessoas são
motivadas por necessidades dispostas em uma hierarquia da mais urgente para a
menos urgente. O conceito de multiplicidade é apoiado no trabalho do artista gráfico
holandês M. C. Escher, que se utiliza de múltiplas figuras geométricas simples, como
por exemplo o triângulo, encaixando-o entre si e que aos poucos vai se
transformando em aves, peixes, répteis e até seres humanos. Isto é representado na
coleção através de triângulos, que justapostos entre si, se transformam em roupas.
CONCLUSÃO
Assim concluímos, principalmente, que existe tecidos tecnológicos sendo
produzidos no Brasil, e isto demonstra que a indústria têxtil brasileira possui
equipamentos modernos e produção compatível com o mundo globalizado como diz
Paulo Skaf, que a definição para tecido tecnológico de Catellani parece ser a mais
adequada, já que segue a mesma linha de pensamento para definição de tecido
inteligente de José Conceição Padeiro (Consultor de Marketing da Rhodia
Poliamida), sendo que a denominação de tecido inteligente é uma estratégia de
marketing como sugerida por Paulo Alfieri. E que cada vez mais o consumidor busca
roupas que lhe tragam mais benefícios, além de simples proteção. A alta tecnologia
e o mundo da moda estão ligados de uma vez por todas.
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MASP E MODA: O PROCESSO DE MUSEALIZAÇÃO DA
COLEÇÃO RHODIA 1
1. Coleção Rhodia: Quais são esses objetos?
O objeto de estudo aqui apresentado é uma coleção com
características particulares, nela podemos encontrar questões sobre a
produção plástica do design de vestuário no Brasil, tais como: a relação entre
arte e moda, o desenvolvimento do design, padrões de consumo,
profissionalização do universo da moda, desenvolvimento industrial têxtil e de
confecção no cenário nacional, entre outros questionamentos que tornam
esses objetos bastante polissêmicos e importantes para um estudo sobre o
design do vestuário da década de sessenta. Notamos que são artefatos cuja
fabricação demandou a reunião e os esforços de pessoas e áreas diversas
como artistas plásticos, estilistas/costureiros, confecções, indústrias têxteis e
químicas. Essas diferenças tinham um horizonte comum que foi a produção de
um desenho-de-produto têxtil e, sobretudo, do vestuário que era concebido a
partir da idéia central da construção de um design nacional.
A Coleção Rhodia é parte de um conjunto de objetos-vestuário que
foi produzido pelo departamento de marketing da indústria francesa de mesmo
nome 2 , com a intenção de introduzir novos materiais no modo de vestir
nacional: os filamentos e fios sintéticos. O Brasil já usava material sintético
importado para o vestuário desde o período das grandes guerras, entretanto,
estes eram utilizados e vinculados às roupas íntimas. Esta visão foi o que a
Rhodia desejou mudar – em contexto nacional –, a percepção simbólica dada
ao têxtil sintético. Para conseguir tal mudança a empresa contrata, em 1959,
Lívio Rangan 3 e o incumbe de construir um ambiente cultural onde fosse
possível o consumo de sintéticos como têxteis passíveis de serem utilizados
em vestuários ‘de cima’.

Rangan iniciou seu trabalho desenvolvendo uma
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A coleção Rhodia é formada por aproximadamente 81 peças, elas compõem significativa
porção da produção da Rhodia para os desfiles-show, porém, não são a totalidade de
vestuários produzidos para esse fim.
3
Segundo a biografia do estilista Dener Pamplona escrita por DÓRIA (1998) Rangan chega da
Itália ao Brasil em 1953. Ao tentar um financiamento para um balé junto a Rhodia, teve esse
pedido negado, por outro lado, foi convidado pela mesma empresa a ser o diretor de
publicidade.

estratégia de publicidade organizada em duas frentes: (1) a Rhodia financiava
a publicidade das tecelagens e confecções (sobretudo industriais) que usavam
os fios e materiais da empresa e, (2) desenvolvia os desfiles-shows com a
intenção de formar uma moda brasileira. Ambas as frentes utilizavam
exclusivamente os subsídios de tecnologia têxtil da empresa que o contratara.
Como conseqüência dessa tática notamos que se fez necessário a criação de
uma moda específica, que buscava moldar a formação do gosto nacional
relacionado ao vestir, influenciando diretamente no universo de consumo de
vestuário (DÓRIA, 1998).
Dentro desta estratégia a principal ação – e até então inédita no
Brasil nessas proporções – foi a segunda frente, isto é, os desfiles-show
Rhodia. Estes eram mega-eventos responsáveis por lançarem as tendências
internacionais de moda para todo o país e eram executados na FENIT 4 entre
1959 e 1970 5 . Para o desenvolvimento e execução desses desfiles Rangan
viajava a Europa 6 para detectar o que era moda nestes centros. Trazia cores,
padronagens e estilo; depois, sua equipe 7 fazia adaptações, criando a coleção
da Rhodia com ‘alma nacional’. E esta era apresentada nos desfiles-show
Rhodia.

As tendências internacionais adentravam assim no país com

facilidade, devido ao processo de ‘adaptação’ feito pela equipe. Basicamente
os valores internacionais eram colocados ao público nacional a partir de um
tema central, correlacionando os valores internacionais aos valores locais.
Após tal definição, os integrantes da equipe, em conjunto com Rangan,
arquitetavam quais artistas plásticos fariam o elemento pictórico da coleção,
sobretudo, elaborando as estampas exclusivas dos tecidos que serviriam aos
estilistas/cofeccionistas para a concepção e execução das roupas dos desfiles4

FENIT – Feira Nacional da Indústria Têxtil. Essa feira sempre foi realizada em São Paulo e
tem sua primeira edição em 1958, sendo esta um fracasso, a partir de 1959 ela é organizada
também por Livio Rangan, já que a feira é assumida como investimento pela Rhodia, em
conjunto com seu criador original Caio de Alcântara Machado, sendo um sucesso a partir de
então.
5
Esses desfiles monumentais eram executados primeiramente em São Paulo e depois
seguiam pelo país em versões itinerantes, sendo esta última uma estratégia para disseminar as
tendências para os ‘quatro cantos do país’, portanto, notamos uma campanha com caráter
assumidamente nacional.
6
Especialmente Paris e Milão, mas sabe-se que há passagens dele também por Londres e
mesmo Nova Iorque (informação retirada do Acervo, Biblioteca e Arquivo Artístico do MASP).
7
Rangan formou uma equipe fixa com pessoas que trabalhavam quase que exclusivamente
para a Rhodia. Todos esses participantes já eram prestigiados profissionais dos meios
publicitário, jornalístico e artístico, eram eles Otto Stupakof (fotógrafo), Alceu Penna (ilustrador
e figurinista) e Licínio de Almeida (diretor de arte).

show. Definiam ainda, quais músicos fariam as trilhas sonoras, que escritor
faria o roteiro, enfim, quais seriam os envolvidos na produção do evento. Para
termos uma idéia dos artistas que participaram desses acontecimentos temos:
Carybé (Hector Julio), Caciporé Torres, Carlos Vergara, Djanira, Emanoel
Araújo, Fayga Ostrower, Fernando Martins, Fiaminghi, Francisco Brennand,
Tikashi Fukushima, Heitor dos Prazeres, Ivan Serpa, Jacques Avadis, Licínio
de Almeida, Luigi Zanotto, Lívio Abramo, Manabu Mabe, Maria Bonomi, Maria
Leontina, Moacyra, Nelson Leirner, Paulo Becker, Roberto Burle Marx, Ruben
Valentin, Samico, Vlavianos, Willys de Castro e Ziraldo, isso apenas para ficar
entre os mais conhecidos e demonstrar a variedade de expressões e
programas artísticos. Entre os estilistas/confeccionistas podemos apresentar:
Dener Pamplona, Clodovil Hernandez, Zuzu Angel, Alceu Penna, Jorge Farré,
José Nunes, Ugo Castellana, Guilherme Guimarães e José Ronaldo.

Os

cenários foram em grande parte concebidos e executados por Cyro Del Nero,
os roteiros dos desfiles são de autoria de Millôr Fernandes, Flávio Rangel,
Torquato Neto e Carlos Drummond de Andrade. As coreografias executadas
durante os desfiles eram elaboradas por Lenny Dale e as trilhas sonoras eram
feitas por Gilberto Gil, Tim Maia, Jorge Benjor, Caetano Veloso, Tom Zé, Júlio
Medaglia, Rogério Duprat, Diogo Pacheco e pelas bandas Mutantes e Brazilian
Octopus não raro, eram executadas ao vivo. Como podemos perceber, esses
‘encontros’ e, porque não, fusões arquitetadas por Rangan e equipe, renderam
o desenvolvimento das peças que eram lançadas em eventos performáticos.
Estes eram feitos de maneira a estimular quase todas as possibilidades
sensíveis dos espectadores. Portanto, os vestuários que hoje constituem a
coleção Rhodia são objetos-documento desses ‘encontros’ que desenvolviam a
criação de vestuários que uniam a um só tempo artistas de várias expressões e
que munidos de suas respectivas técnicas, construíram uma original maneira
de demonstrar tendências vindas do exterior relacionadas aos valores locais.
Podemos pressupor, em um primeiro momento, que se tratou
apenas de uma ‘jogada’ de marketing bem sucedida, onde para tornar mais
‘palatável’

ao

gosto

nacional,

essas

coleções

utilizavam

temáticas

estereotipadas como: o sol, as frutas tropicais, o futebol etc. No entanto,
devemos destacar que, primeiro, nem sempre eram utilizadas somente
temáticas tão óbvias e, em segundo lugar, uma abordagem tão simplificadora

não estaria levando em consideração a ação dos artistas plásticos,
estilistas/confeccionistas, músicos, cenógrafos, escritores, atores, coreógrafos
etc. envolvidos no desenvolvimento dessas coleções e eventos. Ou seja, o
posicionamento deles não era neutro, eles não ‘obedeciam’ simplesmente
Rangan, estes agentes que criaram a partir dos parâmetros de seus programas
artísticos e das tendências de moda do momento, pois o vestuário, assim como
as estampas dos têxteis, eram criadas para disseminar o uso de sintéticos
justificados e legitimados pelo discurso da moda.
Como podemos perceber a Coleção Rhodia proporciona a
intersecção de questionamentos a respeito da arte, design e moda nos anos
sessenta no Brasil.

Desta maneira, essa coleção do MASP se faz vetor

importante para pensarmos como se formou a plasticidade do período no que
concerne a noção de elegância no vestuário. Bem como analisar como se dá à
correlação entre o design do vestuário e os elementos da sensibilidade artística
deste período no país. Nesse sentido, esse acervo além de histórico
(representar o modo de vestir do período) é artístico, pois, é um indicador de
memória da experiência estética da qual participou e que ajudou a conformar.
Assim, notamos que a Coleção Rhodia demarca o surgimento de uma
preocupação que vai além do fazer têxtil e confeccionar roupas simplesmente,
pois, trata-se de construir um discurso sobre o design com status nacional (e
em nível industrial).

Isto é, a constituição de um design que se propõem

publicamente inspirado em características brasileiras, ao mesmo tempo em que
não destoa das tendências internacionais.
A produção desses desfiles pretendia, e se firmou durante a década,
como influência forte – se não a mais forte – na produção de vestuário nos
anos sessenta no Brasil. Mesmo possuindo esse poder irradiador da idéia de
tendência da moda, as roupas da coleção Rhodia tinham um caráter muito
especial, pois tratam-se de vestuários que não seriam feitos industrialmente:
“O sonho de consumir terminava ali na passarela. Não estávamos
vendendo moda, mas fazendo uma metamorfose no consumo. Nada
como antes: sair correndo para comprar. Inútil: os tecidos, os
desenhos, as cores, a elegância dos desfiles, o brilho dos shows –
tudo terminava ali. Só o novo discurso da moda podia ser absorvido.
Não mais o algodão e a lã, mas o fio sintético” (DEL NERO, 1999.)

Como podemos perceber esses objetos foram sui generis dentro da
história do design nacional, pois desempenharam um papel de transformadores
culturais através de seu intuito de existência que era justamente alterar o hábito
de consumo.

Para realizar tal intento utilizava-se de diversas linguagens

ligadas às artes, cruzando a forma do produto de consumo – o vestuário – com
as intervenções vanguardistas e das novas tecnologias (RIBENBOIM, 1999).
O diálogo moda-arte dá-se numa época de forte produção artística no país, na
verdade os eventos da Rhodia não só dialogavam como incentivavam a
produção de artes plásticas, música, literatura etc. tudo ligado aos desfilesshow. Segundo RIBENBOIM a moda – no caso exemplar do vestuário feito
pela Rhodia –, assim como a arte, nessa época consumia a cultura brasileira.
Consumia no sentido de utilizar os valores manipulados por essa como
subsídios de criação. Pois,
“... o valor atribuído à arte transformava a moda numa espécie de
glamour cultural, propondo assim uma definitiva mudança no
comportamento do mercado com a introdução do fio sintético na
roupa brasileira” (RIBENBOIM, 1999) 8 .

Concordante com esse posicionamento é o depoimento de DEL
NERO (1999), onde coloca a importância de seu trabalho nos desfiles-show:
“Nossa alegria é termos contribuído para uma ação inesquecível
para quem viu. Contribuímos também para a história do povo que
consome e consome melhor quando a origem do produto é criativa,
da sensibilidade de alguns que saem para fora de seu âmbito para o
macrocosmo do mercado. E a maior contribuição ainda é propiciar a
apreciação da arte através da moda”

8

Concordante com esse posicionamento é o depoimento de Cyro Del Nero no catálogo da
exposição COTIDIANO/ARTE: O CONSUMO de 1999, lá ele afirma que a importância de seu
trabalho nos desfiles-show se dá pela intricada, porém bem sucedida relação moda-arte que se
estabeleceu na produção desses eventos durante todos os anos sessenta: “Nossa alegria é
termos contribuído para uma ação inesquecível para quem viu. Contribuímos também para a
história do povo que consome e consome melhor quando a origem do produto é criativa, da
sensibilidade de alguns que saem para fora de seu âmbito para o macrocosmo do mercado. E
a maior contribuição ainda é propiciar a apreciação da arte através da moda”
(COTIDIANO/ARTE: O CONSUMO, 1999).

A partir dessas rápidas colocações, a Coleção Rhodia se faz
importante e específica na produção do design nacional. Os artistas plásticos
envolvidos nessa empreitada possuem históricos e intenções frente as suas
produções diferentes, assim como os próprios estilistas/costureiros articulam
diferentes estilos. E esse é um dos grandes desafios dessa pesquisa, perceber
como essas relações estabeleceram um universo de diálogo cultural capaz de
criar um objeto em comum, e mesmo que a primeira vista, pareça uma simples
operação empresarial. Acredito que ao desmembrá-las teremos acesso a uma
rede de relações que são extremamente complexas e, mais do que quebracabeças, ou mosaicos, são como tecido, com fios de várias tonalidades,
espessuras e texturas, com tramas das mais variadas e que a cada coleção
eles – a equipe responsável pela construção das coleções apresentadas nos
desfiles-show Rhodia – (re)inventavam maneiras de tramar.

2. Como o museu pensa a moda?
Desde seu início em 1947 o MASP não se continha apenas nas
exposições, mas mergulhava em um envolvimento educacional onde formar
pessoas dentro do ambiente artístico foi tão importante quanto adquirir o
acervo e expô-lo.

Importante notar que seus cursos não se limitaram aos

dedicados exclusivamente a arte tradicional e a produção dessa (ateliês de
pintura, gravura etc.), pois, rapidamente a área de design (incluindo aqui o
vestuário), publicidade, fotografia etc., isto é, formações que exigiam uma
sólida base em artes, mas tinham intenções mais aplicadas, também eram
largamente oferecidas. Lina Bo Bardi teve papel intenso nessa área, sendo
não só incentivadora, mas idealizadora de várias iniciativas.

Sob sua

orientação iniciou-se uma formação na área de design até então carente no
Brasil.

A idéia principal era criar subsídios para o desenvolvimento de um

design nacional para atender à expansão do parque industrial que se formava.
Nada melhor para se criar esses profissionais do design do que criar cursos
para formá-los. Portanto, o museu não se restringiu aos tradicionais limites das
atividades de exposição artísticas, mas fomentou a formação e a produção de
artes, assumindo, assim, um caráter de escola muito forte 9 .
9

Devido ao

Os cursos do MASP notadamente deram origem a várias instituições escolares e cursos na
cidade de São Paulo, entre eles estão a FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado – que

montante de articulações e cursos organizados pelo museu, notamos um início
de profissionalização de uma série de áreas. Esta característica foi tão forte
neste período do museu que este era mesmo reconhecido no contexto
internacional como:
“El Museo de Arte de São Paulo, que no es estrictamente un museo
sino una escuela alrededor de un museo(...)”

10

.

A base na qual o MASP foi criado é a de um museu que surge já
inserido no quadro da produção capitalista. Uma forma modelar que tem
origem em museus de arte norte-americanos, sobretudo, como o MOMA.
Portanto, segundo uma obra biográfica do próprio museu (MASP, 1978) este
estabelece relações com a indústria cultural, com a universidade e com a
produção artística. Isto pode ser notado em um grau bem mais modesto do
que o colocado nos livros biográficos do museu. As relações mais importantes
estão ligadas a escola que, esta sim, estabeleceu um caráter de museu
promotor e fomentador de expressões artísticas. Entretanto, em uma visão
mais abrangente sobre a instituição, segundo ARRUDA (2001) as relações com
os segmentos citados não eram tão harmoniosas assim, visto que a relação
entre o MASP e os artistas e intelectuais de São Paulo, não eram tão fáceis
pela própria aura de seu fundador – Chateaubriand. Sobretudo, porque seus
métodos de trabalho para conseguir apoio (inclusive financeiro) eram pouco
ortodoxos 11 . Seus percursos e práticas eram indistintos entre público (Estado)
e privado (empresas).

Gerando inimigos de porte em todas as áreas de

atuação:

se originou do Instituto de Arte Contemporânea do MASP; a ESPM – Escola Superior de
Propaganda e Marketing – e o curso de especialização em Museologia ministrado na Escola de
Sociologia e Política de São Paulo (este curso era organizado por Waldisa Rússio no próprio
MASP de 1978 a 1980).
10
Américas. Deciembre, 1952. Publicada por: La Union Panamericana, Secretaria General de
la Organización de los Estados Americanos. Washington D.C. (E.U.A.). Matéria sobre criações
brasileiras de moda feitas no MASP.
11
Era uma personagem muito persuasiva e que usava de meios não convencionais e
duvidosos para conseguir apoio e dinheiro para suas empreitadas culturais: “Oriundo de um
cotexto familiar decadente, porém importante e influente em Pernambuco e na Paraíba, tanto
no ramo paterno quanto materno, Chateaubriand conviveu por toda a vida com métodos
característicos dos seus laços tradicionais. Ao lado da persuasão, explícita ou implícita, utilizou
da violência física para intimidar inimigos” (ARRUDA, 2001: 405-406). Tanto que era
acompanhado constantemente por um jagunço – Amâncio – e este chegou mesmo a abrir fogo
contra os estudantes da UNE (MORAES, 1994: 591).

“Todas essas características compunham uma personalidade
altamente complexa na sua composição multifacetada que, aliada a
métodos condenáveis, produzia inimigos de porte. (...) Não obstante,
os artistas e os intelectuais de São Paulo não foram fiadores na
montagem do MASP, como haviam sido na fundação do MAM e
como continuariam sendo nos anos seguintes.” (ARRUDA, 2001:
408) 12

Por isso, a relação da universidade e da classe artística paulistana
com o MASP é incipiente se comparada ao envolvimento desses mesmos
grupos com o MAMSP 13 .
O MASP, sobretudo, na década de 50 teve um posicionamento
diferenciado frente ao que era entendido como museu no Brasil até então 14 .
Este era, inclusive, um mote no discurso de seu diretor Pietro Maria Bardi,
descrevendo a trajetória do MASP a partir de uma série fotografias do arquivo:
“Este grupo de fotografias documenta em certo sentido, a
iconoclastia do MASP, à procura de uma renovação da assim
chamada ciência da museografia, com a proposta de nela inserir
atividades geralmente colocadas à parte.” (BARDI, 1992: 52).

Este posicionamento fez com que temas, como a moda, ficassem,
lado a lado as temáticas mais tradicionais de um museu de arte:
“Depois do sucesso da apresentação da coleção de Christian Dior
procurou-se uma moda brasileira. Começou-se do nada, da
12

Entre outros motivos é devido a essas ações de Chateaubriand que “Apesar do êxito das
exposições e do reconhecimento da qualidade do acervo, suspeitas da presença de obras
falsificadas não raro espoucavam. A construção do MASP havia sido completada, no entanto,
apesar e por causa dos métodos de Assis Chateaubriand”(ARRUDA, 2001).
13
“Já na sua gênese, diferenciavam-se os projetos de construção do MAM e do MASP: em
primeiro lugar, porque o MAM contou, desde o início, com a participação ativa de intelectuais
na concepção da instituição; em segundo, porque o papel dos imigrantes, ou descendentes,
não se restringia aos serviços profissionais no momento da aquisição do acervo e montagem
da exposição, pois o próprio patrono do museu era de família imigrante; em terceiro, porque os
contatos iniciais foram estabelecidos com americanos, exprimindo a mudança da inclinação
nas relações entre intelectuais brasileiros e o exterior.” (ARRUDA, 2001: 387).
14
Bardi tinha orgulho de ter criado um museu com interiores móveis, capazes de abrigar
múltiplas atividades. Um museu com um forte caráter didático e que se abria para um público
amplo e que rompia com uma Museologia tradicional. Sobretudo, no quesito exposição já que
obras de arte antiga eram expostas ao lado de obras modernistas, “deixando ao espectador a
pura observação e desprevinida guiada apenas pela legenda descritiva” (BARDI, 1992).

fabricação de tecidos desenhados por artistas como Burle-Marx,
Sambonet, Klara Hartoch, Caribé, ao estudo de modelos que foram
apresentados com nomes sugestivos: carambola, bala de coco e
balaio.”(BARDI, 1992: 53).

O vestuário, enquanto temática, sempre esteve presente desde os
primeiros anos do MASP.

Basta atentarmos para o histórico do museu,

analisando este notamos uma série de acontecimentos onde podemos
destacar inicialmente três eventos sintomáticos: (1) o evento em Coberville; (2)
o desfile de Christian Dior em 1951; e (3) o desfile Moda Brasileira.
O primeiro evento ocorreu em fins dos anos 40 início dos anos 50
(mas antes de 1951). Tratou-se de um evento em Coberville (Paris, França)
onde Assis Chateaubriand apresentou a indústria têxtil nacional para os
criadores franceses, numa campanha publicitária pela indústria têxtil nacional.
Fazia parte dessa estratégia estimular a emancipação de indústria têxtil
brasileira. Contando, para isso, com duas abordagens: primeiro de marketing e
segundo de profissionalização (isto é, formação de pessoal especializado). Na
primeira a estratégia era de trazer ao Brasil estilistas internacionais e
apresentar seus modelos, logo em seguida proporcionar o contato desses
profissionais com os tecidos nacionais, para que esses desenvolvessem
coleções de vestuário-moda em tecidos feitos nas indústrias têxteis nacionais.
A segunda empreitada foi deixada a cargo de Pietro Maria Bardi, este
fomentaria entre artistas recrutados – a partir de subsídios vindos do Sindicato
de Fiação e Tecelagem – o desenvolvimento de produções de design têxtil
(estamparia, sobretudo) no tecido nacional e, desta forma, desenvolvessem
padrões técnicos e artísticos genuinamente brasileiros, sem recorrer a
imitações dos padrões europeus.

Num primeiro momento, ambas as

abordagens frutificaram. Tanto que Jacques Fath constantemente vinha ao
Brasil, utilizava algumas vezes tecido nacional e mesmo desfilava e vendia
seus produtos no Brasil. Em 1951 Christian Dior faz um desfile de sua coleção
no Brasil. E o faz, justamente, no terceiro andar do então Museu de Arte
(depois, MASP), isto é, no salão nobre do museu, dignificando, assim, o
evento. Para desfilar estes vestuários foram contratadas modelos francesas, já
que esta profissão não existia oficialmente no país, pois, o mesmo não tinha

tradição

em

produção

de

moda,

conseqüentemente

não

possuindo

profissionais da área. No mesmo evento, há ainda a doação e o desfile do
modelo idealizado por Salvador Dali Mulher de 2045.
No ano seguinte, o MASP em uma grande empreitada desenvolve
cursos para o desenvolvimento de criação de moda no Brasil, para tanto há
cursos de design têxtil, corte e costura (modelagem e montagem de vestuário),
modelos, tecnologia têxtil, enfim, tudo o que era necessário para se fazer um
desfile de moda produzida inteiramente no Brasil.

Isto, porque o museu

abordou a moda como elemento de identidade, isto é, objeto artesanal que tem
potencialidade no universo industrial e que devia ser desenvolvido baseado em
uma produção técnica que fosse ligada aos materiais nacionais (BARDI, 1990:
91). Este agrupamento de cursos recebe a alcunha de Centro de Estudos da
Moda Brasileira.

Este era organizado por Luisa Sambonet. E, tanto os

professores quanto os alunos, deveriam criar em seus ateliês, uma moda
inspirada nas referências nacionais, compreendendo essas como objetos
indígenas, flora e fauna brasileiras. Desta maneira, percebemos que o MASP
tentou juntar arte e moda, e criar um estilo de vestuário nacional. Fica claro em
sua estratégia que não é só o desenho do vestido que o faz ser ‘genuinamente
nacional’, mas toda a sua composição. Da pesquisa prévia passando pelas
experimentações de texturas nos têxteis, desenhos de estamparia, até o corte
final e mesmo as modelos que os portavam, tudo tinha que ser genuinamente
nacional – e nas palavras de Bardi genuinamente tropical seria o nosso ideal.
Até mesmo as roupas tinham nomes que lembravam elementos da cultura ou
da natureza local, eram nomeadas com denominações como: Abacate,
Cunhabebe, Jangada, Vento na Varanda, Cuíca, Carambola etc.. E, cada uma
destas referências locais, era desenvolvida para uma função específica como
‘para a praia’ ou ‘para o jardim’ ou ainda ‘para um jantar elegante’. Portanto,
um procedimento completo de criação, onde desde o tecido, textura deste,
design têxtil, design do vestuário e acessórios tudo partiu do mesmo processo
de criação e este se preocupou com temáticas nacionais – abacate, jangada
etc. – e com funções cotidianas tanto de uma mulher da capital ou do interior –
‘para o dia em Santos’, ‘dia de chuva na cidade’ etc.. Quando tudo ficou pronto
aos 06 de novembro de 1952 às 17 horas as roupas foram apresentadas em
um desfile que recebeu o nome de Primeiro Desfile de Moda Brasileira.

Criações do Museu de Arte de São Paulo.

Este desfile foi um sucesso com o

resultado final ficando exposto e colocado à venda nas vitrines do Mappin.
Apesar deste estrondoso sucesso do desfile, não obtive nenhuma informação
sobre as vendas, apenas que essas não eram revertidas para o museu. Mas,
segundo, colocação do próprio Bardi:
“... infelizmente, as idéias eram muito ousadas para aqueles tempos
e o projeto [moda brasileira] teve que ser interrompido” (BARDI,
1990: 17).

Pietro Maria Bardi chegou mesmo a fazer contato com o curador do
Museum of Costume de Londres para saber quais eram os passos para se
organizar e fundar um museu do costume no Brasil.

3. Quando o tema passa a ser acervo
No

entanto,

ainda

não

tomado

por

essa

derrota

futura,

automaticamente após o desfile e, talvez, entusiasmo com o sucesso e com a
possibilidade do desenvolvimento de uma moda nacional, Bardi iniciou os
esforços para o desenvolvimento de um Museu do Costume, visto por ele como
o próximo passo no incentivo ao incremento da formação de uma memória do
vestuário e do design.

Este museu seria vital para uma visão crítica e

pormenorizada da história do cotidiano e, sobretudo da experiência estética
que o vestuário e o design como um todo constrói neste. Em última análise
esta seria uma instituição que cumpriria para o universo do design aquilo que o
MASP cumpria para o universo das artes plásticas 15 .
“A existência do acervo de um museu, sua organização sua natureza
e composição implicam, diretamente, a lembrança que se manteve
ou se quis manter de determinada representação da sociedade em
certo momento histórico.” (ELIAS, 1996: 06).

Assim, o objeto aqui musealizado foram peças do vestuário que
foram escolhidas pelo museu por constituírem o indicador (signo) da memória
15

O esforço de Bardi para elaborar o museu foi desde contatar o diretor do Museu do Costume
em Londres até oferecer o acervo para a ABRAVEST – Associação Brasileira das Indústrias do
Vestuário – para a formação de um museu custeado pelo nicho industrial que produz o
vestuário.

que querem definir e guardar para (re)apresentar significados. Estes objetos
hoje são semióforos porque sua materialidade não só é impregnada de
lembranças, mas revelam a diversidade de significados dos momentos
históricos por estes vestuários vividos.
Nota-se que o objeto-vestuário que adentra no MASP tem um
percurso dentro da cadeia operatória museológica (BRUNO, 1996) que prevê
um cumprimento de sua função museológica em etapas que são o
planejamento (administração da memória), gerenciamento da informação
(produção do conhecimento e salvaguarda) e comunicação museológica
(extroversão e educação). Na cadeia operatória o museu realiza o objeto na
categoria de referencia patrimonial, isto é, como indicador da memória.

O

vestuário fala sobre uma experiência estética veiculada sobre o corpo humano.
Esta instituição no passado teve a intenção de forjar as fundações
de um museu de vestuário/costume, hoje ela constituiu um importante acervo,
que não sendo propriamente ainda um museu, é relevante para se pensar a
História do Vestuário no Brasil.

Infelizmente este o intento de formar um

museu desta tipologia está, neste momento, adormecido pelo processo
histórico do qual a instituição é parte. Deste sonho de Bardi nos restou um
significativo acervo de vestuário que continua sendo uma constante promessa
de um dia se fundar um museu dedicado a esse tipo de manifestação objetal
do universo cotidiano. O acervo do MASP se faz diferenciado e importante
como indicador de memória por ter como pressuposto o importante lugar do
desenvolvimento de um design de vestuário produzido no país, como
demonstra a coleção de vestidos de Alta-Costura feitos por Camillo no começo
do século XX, ou a coleção Rhodia como demonstração de arrojo de um
planejamento de marketing que gerou uma série de criações nos anos
sessenta que reuniu artistas, criadores de moda, indústria têxtil e indústria
química nacional, todos com um mesmo fim: criar tendências nacionais para o
vestuário. Portanto, esse acervo do MASP traz um forte elemento de arte,
onde podemos colocar que também é um indicador de memória artístico.
Demonstrei como o vestuário pode tornar-se rico indicador da
memória.

O processo de patrimonilização deste tipo específico de cultura

material gera um discurso particular a respeito do vestir-se, isto é, dos modos
específicos da construção visual de um sujeito. Mas, é importante destacar

que este processo não se dá de forma una, mas de múltiplas maneiras. Isso
porque deve se levar em consideração à história institucional, a vocação do
museu, bem como o tratamento que é dado ao objeto, isto é, a abordagem
museológica.

Somente analisando todos esses aspectos temos uma

possibilidade de apreender, de uma maneira mais ampla, a musealização do
vestuário.

Nesta monografia, apenas, uma faceta foi explorada um pouco

mais a fundo: o processo de musealização de um acervo de vestuário em um
museu de arte.

Resta, no entanto, analisar outras perspectivas sobre a

temática do vestuário.

Isto pode ser feito analisando outras tipologias de

museu que ou possuem ou tratam de aspectos correlacionados ao vestuário
(como outros museu de arte, museus históricos, museus regionais, e mesmo,
museus de tecnologia) e/ou outras subtipologias de vestuário como figurinos,
paramentos, roupas rituais, uniformes, fantasias etc.. Desta maneira, adquirir
um vestuário para um museu de arte significa adquirir um objeto de um
universo que dialoga francamente com a arte. Isto é, um objeto que tem em si
um forte caráter de permitir uma fruição a respeito da forma que este apresenta
ao mundo.
Neste estudo ficou claro que urge o desenvolvimento de um catálogo
que reúna e implemente a documentação do acervo de vestuário do MASP.
Isto, porque, crescem, a cada dia, as pesquisas sobre vestuário, moda, design,
etc., sobretudo, os estudos voltados para a produção feita no Brasil. Esse
movimento é notório devido a crescente institucionalização, profissionalização
e internacionalização da produção do design nacional 16 . Fazendo com que os
meios acadêmicos também se interessem pelo tema desenvolvendo pesquisas
que podem ser importantes apontadores dos caminhos futuros.

Nesse

universo o acervo do MASP tem um importante lugar, já que tem importantes
peças para se estabelecer e estudar a criação nacional do Design de
Vestuário.
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A internacionalização e respeitabilidade que profissionais do Design nacional começaram a
conquistar no início dos anos noventa e que se consolidou durante a mesma década tem como
exemplos, no universo do Design de Moda Alexandre Herchtcovitch, Ocimar Versolato, Icarius,
entre outros. Já no universo do Design de Mobiliário podemos citar os irmãos Campana. Aos
poucos, mais solidamente vemos o Design nacional firmando lugar e respeitabilidade, assim
como as Artes Plásticas fizeram anteriormente.

4. Breves conclusões
A moda nos anos sessenta é um cenário onde o prêt-à-porter é uma
realidade já consolidada desde a década anterior, a roupa funcional já não é
algo do universo experimental, mas faz parte do dia-a-dia de qualquer um na
paisagem urbana.

Os artistas agora se apropriam do vestuário como uma

extensão de suas questões em três dimensões e em movimento 17 . No cenário
artístico dos anos sessenta podemos destacar as experiências que centraram
esforços sobre o corpo e que acabam por trazerem questionamentos resolvidos
plasticamente em Body Art, performances e em arte vestível. Por exemplo, a
performance de Jeanne Claude e Christo intitulada Vestido de Casamento
(1967), esta demonstra não só a constante temática do casal em cobrir objetos
e monumentos com tecidos criando uma ‘roupa’ que lhes transforma a silhueta
– como toda roupa faz –, como também evoca a um mesmo tempo tanto o
peso do casamento quanto a liberdade das roupas sumárias dos anos
sessenta.
O design da década de sessenta encara uma série de problemáticas
ligadas à tecnologia e a maneira de aplicá-la em um processo criativo que lhe
dê uma atividade significativa.

Estes esforços são no sentido de tornar o

design mais próximo às necessidades sociais. No caso do vestuário é
importante destacar que é nesta década que muitos elementos da sociedade
industrial e sua tecnologia são consolidados como o uso dos fios sintéticos e a
moda jovem como um dos mais importantes expoentes – tanto criativa quanto
quantitativa – na produção confeccionista da Europa e da América. As formas
dos vestuários foram inovadas constantemente durante toda a década, devido
tanto ao diálogo com a arte – Op Art, Pop Art etc. – quanto com a tecnologia –
novas tecnologias têxteis, o homem indo à lua (era espacial), novos materiais
17

Como quando Lucio Fontana utiliza o vestuário como suporte da expressão de seu manifesto
espacial. Ele, em conjunto com Bruna Bini, ‘abriga’ suas telas rasgadas em vestidos. Estes
representam os questionamento sobre a fronteira entre o indivíduo e a sociedade, entre o
dentro e o fora, entre estar protegido pela veste ou estar nu. Bruna Bini além desta parceria
promove no ano de 1961 um desfile de roupas-de-artista em sua maison em Milão. Os artistas
da Optical Art como Getulio Alviani e Germana Marucelli encontram na aplicação dos efeitos
ópticos sobre as roupas uma possibilidade de ampliar ainda mais os efeitos através do
movimento corporal captando assim uma outra experiência visual, os tecidos vestidos e em
movimento produzem uma constante metamorfose na aparência apresentando múltiplas
composições cromáticas e de linhas. A Op Art será prontamente consumida pela moda como
podemos perceber na invasão da abstração desde 1965 nas revistas de moda – misturando a
tendência gráfica com a tendência de moda -, os vestidos geométricos de Pierre Cardin e os
vestidos cortados em losangos de Louis Féraud.

etc..

Novos

comportamentos

sócio-culturais

se

mesclavam

a

esses

ingredientes e a moda era um veículo de expressão dos pensamentos das
pessoas no período.

Não raro, a bibliografia 18 a respeito de história do

vestuário, apresenta essa década como um momento de ruptura nos
parâmetros da moda e da arte do período. Por exemplo, em 1966, Paco
Rabanne organiza seu primeiro desfile com manequins negras, dançando
descalças ao som de Marteau sans Maître de Pierre Boulez. Os vestidos em
malha de alumínio e com clara inspiração nos móbiles de Julio Le Parc. Os
jovens de estilistas dos anos sessenta criam em sintonia com a arte
contemporânea de então, como Yves Saint Laurent e sua coleção Pop de
1966. Nesta produção de moda que dialogava com a arte podemos destacar a
coleção Mondrian de Yves Saint-Laurent (1965)
As inovações artísticas entram no universo da moda não mais
apresentando novas formas de vestir, mas justificando-as através de um
discurso que casa com a idéia de modernidade. As novas tecnologias também
são consumidas como um elemento de ‘ser moderno’ e, sobretudo, com o
apelo da ‘era espacial’, pois, desde 1957 quando o Sputinik I foi colocado em
órbita, as viagens espaciais povoaram o imaginário das pessoas. A viagem
espacial significava a libertação das leis da gravidade que condenavam o
homem a permanecer inexoravelmente preso a Terra. Adentra, no universo da
moda, materiais que trazem em si uma sustentabilidade, dando a impressão
que não obedecem a gravidade, são eles metalizados, vestidos estruturados
tubo, tecidos encorpados, emborrachados, metais, ilhoses, zíperes etc.
elementos identificados como futurísticos 19 , como exemplo, os primeiros
modelos da Pucci inspirados na aerodinâmica e trajes esportivos. Em
contraponto a esse movimento de total fascínio pela tecnologia temos o
surgimento do movimento hippie que tinha aversão aos materiais tecnológicos
e preferência assumida por materiais naturais ou reciclados, e buscam
inspiração em roupas já descartadas pela lógica do capitalismo (modas
antigas) bem como em vestuários originalmente não ocidentais (o oriente, em
18

BREWARD, 2003; LAVER, 1989; MENDES, 2003.
Os filmes de ficção científica são grandes referências para o vestir como o filme Barbarella
(1967) de Roger Vadim que tornou Jane Fonda um símbolo sexual e suas roupas metalizadas
e com placas feitas por Paco Rabanne um sucesso como referência de moda. Ou Maroc 7
(1967) de Clive com a excentricidade de um figurino todo inspirado na era espacial (imagens 20
e 21)
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especial, a Índia e o Marrocos). Portanto, não é forçoso colocar que os anos
sessenta pairaram sob uma tensão entre referências ora de tecnologia de
ponta, ora de arte ingênua (LAVER, 1989, SEELING, 2000, BREWARD, 2003,
MENDES e HAYE, 2003).
No Brasil a moda e a arte também estavam passando por um
momento de produção incessante. Já nos anos cinqüenta o diálogo franco
entre arte e moda tem como destaque Flávio de Carvalho que, em meio a uma
série de artigos publicados no Diário de São Paulo intitulados “A Moda e o
Novo Homem”, dentro da série Casa, Homem e Paisagem publicados em 1956,
desfila pelas ruas de São Paulo em seu New Look 20 Tropical, essa vestimentamanifesto é composta de um saiote plissado, uma blusa larga com aberturas
laterais, meia arrastão e sandálias de couro (a base da idéia de construção
dessas vestes é a circulação de ar sobre o corpo). A caminhada-desfileperformance de Flávio de Carvalho pelas ruas de São Paulo em seu traje
pensado a partir das necessidades e conjecturas culturais do Brasil faz um
manifesto para a transformação da silhueta masculina no país, bem como
coloca a moda como lócus de campo artístico.
Nas artes plásticas dos anos sessenta no Brasil temos dois
expoentes que trabalham com a idéia de obras de arte vestível: Hélio Oiticica e
Lygia Clark.

HO e seus parangolés propõem obras que constituem uma

experiência vivencial da obra de arte, isto é, ela – a obra – captura e é
capturada pelo espectador, ele não mais é um ente passivo, mas ativo da
constituição da obra. Criando uma nova visão de como o ser humano e uma
obra de arte podem integrar-se. O artista ambiciona, com a invenção dos
parangolés, alargar sua arte para algo ambiental. Arte ambiental esta que só é
completa na ação corporal direta do espectador com a obra, que também se
deve

à

descoberta que

o

artista

faz

da

dança,

especialmente

do

samba. Apenas através do intercâmbio entre artefato artístico, espectador e
oscilação corporal do que veste é possível instalar e vivenciar a obra. Desta
maneira os parangolés vivem e só existem no corpo do outro e em conjunto
aos seus movimentos. Lygia Clark, durante os anos sessenta nos traz obrasvestuários que transformam e tocam as sensações individuais tornando-as
20

Parafraseando o nome dado ao conjunto de Christian Dior que definiu a silhueta feminina
dos anos cinqüenta no mundo.

pontos de partida do pensamento sobre a percepção artística. São obras
dedicadas ao sensorial a respeito do corpo, que visam alargar a percepção,
retomar lembranças e gerar distintos sentimentos. Neles, a ação da artista é de
propositor ou canalizador de conhecimentos e vivências. Por exemplo, em
Luvas Sensoriais (1968) dá-se a redescoberta do tato por meio de bolas de
diferentes tamanhos, pesos e texturas e em O Eu e o Tu: Série Roupa-CorpoRoupa (1967), um par de pessoas veste trajes confeccionados por Clark e cujo
forro comporta materiais diferentes e múltiplos. Fendas na vestimenta dão
acesso a um privilégio exclusivo de tocar o outro, porém, transformando e
trazendo a sensação táctil feminina ao homem e à mulher uma sensação
masculina.
O MASP, por sua vez, aborda a relação moda e arte do ponto de
vista educacional, portanto, a moda entra no museu primeiramente não como
acervo, mas como tema. A proposta deste museu, nessa mesma década é o
de formar pessoas aptas a desenvolver produtos na área de design, para tanto,
abre uma série de ateliês voltados especialmente a formação na área. Estes
cursos eram capitaneados por Lina Bo Bardi e ofereciam ateliês de costura,
modelagem, tecelagem, aulas de elegância (provavelmente o primeiro curso de
modelos do Brasil) etc. Estes cursos chegaram a fazer uma produção que foi
desfilada no evento Moda Brasileira.
Este cenário artístico e de moda internacional e nacional não era
estranho aos criadores das coleções Rhodia, pois, Livio Rangan buscava tanto
referências nas capitais da moda (Paris, Milão, Londres e Nova Iorque) quanto
na cultura nacional para criar as coleções.

O interessante da pesquisa é

justamente perceber como essas referências múltiplas eram assimiladas e se
encaixavam/adequavam nos projetos artísticos e estilísticos dos envolvidos. Ao
pesquisar essa coleção, a temática da relação arte e consumo se faz
imprescindível para uma maior e melhor compreensão dos objetos. Para tanto,
é necessário inventariarmos os sentidos da arte quando considerado produto
de consumo e indagarmos sobre o estatuto da arte após as intervenções
vanguardistas e as novas técnicas. Pois, ao discutir o percurso desses objetos
temos que adentrar tanto na estrutura de consumo (quando eles disseminam
modas e comportamentos) quanto nas artes, pois são artefatos impregnados
com generalizações da arte, multiplicados continuamente através dos meios de

comunicação, e que são desafios como expressões de arte contemporâneas
ao mesmo tempo em que são manifestações do design de vestuário.
É significativo destacar que o estudo dos objetos nos traz uma
oportunidade de pensar a respeito da memória histórica ligada ao design do
vestuário.

Assim é necessário compreender como se dá o processo de

musealização dessas peças.

Pois, a institucionalização dos objetos do

universo do consumo cotidiano no espaço do museu permite um estudo
aprofundado sobre a sua relação direta e/ou indireta para a construção de uma
memória a respeito dos mesmos. No caso em específico dessa proposta de
pesquisa, os objetos (vestuários) são feitos para promover valores a respeito
do vestir e dialogam com a arte para construir discursos estéticos nesse
processo, justificando não só o têxtil envolvido na produção, mas as cores e
formas que se utilizam desse para serem construídas. Tomo o cuidado de não
compreender essas peças como roupas-de-artista, pois são assumidamente
vestuários e têxteis feitos para promover o universo industrial, portanto, trata-se
de um diálogo mais forte com o design industrial. Mas também não as
confundo com o vestuário que era usado nas ruas nos anos sessenta, já que
as peças da Coleção Rhodia são o que atualmente, chamamos de ‘peças de
desfile’, isto é, são roupas que, apesar de não serem feitas em escala
industrial, servem para disseminar as tendências no evento do desfile, deste
modo, divulgam e promovem as produções industriais.
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CRIAÇÃO DO PRÊT-À-PORTER, HISTÓRIA, CONTEXTO E CRÍTICA 1

O surgimento do prêt-à-porter é uma questão polêmica do ponto de
vista histórico, sendo geralmente atribuído à decisão pessoal de alguns criadores
da Alta-costura, sem que seja feita a devida contextualização e investigação
histórica necessárias. O presente artigo se propõe a elucidar esta questão.
O presente estudo desenvolveu-se em meio aos trabalhos para
fundamentação da tese de doutorado intitulada: “Aparência e poder”. Nesta
estabeleceu-se como objetivo específico analisar e contextualizar o surgimento do
prêt-à-porter, ponderando convenientemente sua importância diante das novas
estratégias de poder instituídas nas sociedades contemporâneas no pós Segunda
Guerra Mundial. A metodologia empregada nesse projeto parcial de pesquisa
ateve-se à análise da situação histórica francesa no período investigado,
especificamente, no tocante a sua estrutura econômica no setor da produção do
luxo vestimentar e diante do seu projeto político de manter-se como capital
mundial da moda. Como fonte histórica teve-se as maiores revistas semanais
francesas especializadas no assunto, sobretudo, os volumes de janeiro de 1950 a
dezembro de 1970 do Magazine Elle. A pesquisa desenvolveu-se in loco e
permitiu a comparação dos editorias e matérias, publicadas semanalmente, na
imprensa francesa com dados estatísticos e outros levantamento históricos,
produzidos por pesquisadores franceses.

1. O Contexto
A alta-costura francesa, instituída em meio ao século XIX, cooperou
para o fortalecimento e a expansão da indústria do luxo, sobre a qual a França
1
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detinha a hegemonia desde os primórdios da Idade Moderna. Considerada como
fator econômico e de identidade nacional francesa dos mais relevantes, sempre
conquistou as graças da imprensa nacional, como também as benesses do
governo.
Quando da Ocupação, ou seja, durante o período em que Paris e parte
do norte francês foram ocupados pelas forças militares alemães, durante a
Segunda Guerra Mundial, discursos de uma resistência pacífica foram elaborados
a partir da imagem da Alta-costura e da elegância da mulher parisiense, visando
manter a identidade nacional viva - local e internacionalmente -, como também
alimentar a esperança em dias melhores e impedir a invasão cultural, além da
territorial ocorrida (VEILLON, 2004).
Terminada a Guerra em 1945 e restituída a liberdade ao território
francês, uma grande empreitada nacional foi acionada, visando a reconquista dos
mercados internacionais da Alta-costura. A missão da exposição “Le Théâtre de la
Mode”, organizada entre 1945 e 1946, por iniciativa de Roberto Ricci, com apoio
do Ministro Raoul Dautry e organizada pela Câmara Sindical da Costura
parisiense, foi a de demonstrar ao mundo que, apesar da Guerra, a Alta-costura
francesa não havia morrido. Além do pavilhão de Marsan, no interior do Louvre,
esta exposição viajou pelo mundo, indo a Londres, Barcelona, Copenhague,
Estocolmo, Viena e a Nova Iorque com 13 cenários assinados pelos mais
renomados artistas franceses da época e 237 bonecas vestidas minuciosamente
com que havia de melhor e mais criativo da genialidade de diversos criadores da
Alta-costura francesa. (ROCHAS, 1951).
Dior, consagrado a partir de 1947 com sua coleção rebatizada de New
Look, cooperou consideravelmente na reafirmação que Paris e a França poderiam
continuar a representar a elegância mundial e que nenhuma elite podia se definir
como tal sem possuir seus exemplares de criação da Haute-couture.
Contudo, dos primeiros anos pós Segunda Guerra Mundial ao
surgimento do Prêt-à-porter uma outra sociedade mundial foi configurada 2 devido
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aos avanços tecnológicos ocorridos e, principalmente, à hegemonia norteamericana conquistada. Os anos pós-guerra, aos poucos, elaboraram uma nova
sociedade, cujos valores eram representados com fragilidade pela Alta-costura
francesa.
Givenchy como Balenciaga, Fath, Lanvin e Rouff são alguns dos
grandes costureiros que conviveram com Dior e partilharam com ele da
construção de uma idéia de elegância vinculada a um corpo e gestual,
extremamente, bem cuidado e detalhado. Contudo, na medida em que os anos 60
chegavam, pode-se observar modificações significativas nas tendências que todos
os grandes costureiros apresentaram. Em grande parte, isso decorreu diretamente
do falecimento ou afastamento do criador da direção de sua Maison e a chegada
de outros profissionais, que os substituíram. Porém, o fato de maior relevância
está no redimensionamento do significado do papel da Alta-costura na produção
da elegância idealizada, o que exigiu de seus novos profissionais outros perfis.
Redimensionamento esse que, se não ocorresse, poderia abalar a imagem de
Paris como vitrine das elites do mundo. Tal contexto exigiu das Maisons maior
flexibilidade face aos novos grupos sociais que se constituíam e, especialmente,
com os novos poderes aquisitivos que passaram a existir, redefinindo a noção de
luxo. Na dança do poder, tornou-se preciso abrir espaço para novos pares.

2. A Alta-costura em xeque
Dentro deste contexto de transformações significativas, pelas quais a
França passava, após a Segunda Guerra Mundial, é representativo a proposta de
existência e missão que a revista Elle se atribuía. Editada por Hélène GordonLazareff, sua diretora-presidente, que havia amadurecido profissionalmente em
Nova Iorque e nos bastidores da Vogue e, contando com Françoise VincentRicard, a revista tinha como meta trazer o “espírito do business nova-iorquino para
Paris e adequar a leitora da revista a um estilo mais moderno de viver” 3 .
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A história profissional dessas mãos que conduziam a existência da
revista Elle dimensiona o valor desta fonte histórica. Vincent-Ricard, em
depoimento sobre sua experiência profissional, relatou sua primeira viagem à
Nova Iorque ao lado de Hélène Lazareff, no começo dos anos 50 e o choque que
viveu pela distância cultural entre as duas cidades. Segundo suas memórias, a
partir daquele momento, ela deu-se conta da urgência de “despertar a mulher
francesa para o mundo que tinha avançado sem ela perceber” 4 . Em entrevista a
um documentário para a televisão francesa, no final dos anos 60, Lazareff disse,
categoricamente, que se sentia “responsável pela nova francesa que se pode ver
nas ruas” 5 , enquanto numa coletânea de entrevistas com pessoas vinculadas à
moda, ela afirmou ser o papel da revista, em relação as suas leitoras, o de “dar às
mulheres um mundo a elas, tão completo quanto possível (...) de fazer ultrapassar
as barreiras”(In: CÉZAN, 1967,121). Ou seja, para os formadores da opinião
pública francesa, a modernização da sociedade era projeto inadiável.
Numa matéria de dezenas de páginas, em 1951, a Revista Elle tratou
de uma questão que foi seu carro-chefe por muitos anos, tentando sempre
conquistar a opinião de milhares de leitoras. Com a questão-título: “Como está a
Alta-costura francesa? 6 ”, a revista analisou, em detalhes, a falência da Altacostura francesa devido ao baixo consumo, após as guerras. Seus consumidores
eram de dois tipos: (1) uma clientela particular francesa e estrangeira e (2) as
maisons estrangeiras que compravam o direito de reprodução. Esta última trazia
mais lucros, pois “elas pagam 50% a mais que a clientela particular; porque os
pedidos são executados em medidas padrão (42, 44 e 46) e porque os pedidos
são pagos pontualmente”. Porém, como escreveu, se essas vantagens ofereciam
maior rentabilidade e menor custo, tais compradores vinham quase que
exclusivamente para algumas maisons “onde sopra o gênio criador (...) eles
procuravam a idéia”.
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Destacava, também, que alguns países tinham cessado praticamente
suas compras por razões diversas:
A Rússia, a Europa Central, os Bálcãs, a Alemanha, a Áustria são
mercados perdidos. A América do Sul é fortemente protegido por
barreiras alfandegárias e, ainda, não fornece senão algumas clientes
particulares, o que também se encontra no Oriente Próximo.

Para os demais mercados internacionais lembrava que a Itália, como a
Espanha, havia desenvolvido sua própria indústria de luxo, em detrimento da
francesa,

sendo

que

os

grandes

compradores

que

restavam

vinham

essencialmente dos Estados Unidos, da Bélgica, da Suíça e dos Países
Escandinavos.
Por outro ponto de vista, a revista salientava que a situação interna da
França era difícil: “um vestido hoje vale 35 à 40 vezes mais que antes da guerra”
e, continuava dizendo, que o que se comprava, em 1939, com 2.500 francos
franceses, em 1951, exigia 90.000 mil francos franceses, o que era inadmissível
porque “nenhum salário, nenhuma renda se multiplicou na mesma proporção”. Na
análise do perfil da clientela, julgava que os clientes franceses eram os mesmos
de antes, ou seja, pessoas de posses, provindas “das grandes indústrias, grandes
bancos, diplomacia e atrizes”. Oferecia como exemplo da redução dos negócios,
as compras feitas pela família de Rothschild, cuja matriarca, em 1939, comprou
seis trajes e, em 1951, havia comprado apenas dois. E assim concluía: “Qual que
seja o seu orçamento, a cliente de 1951 gasta proporcionalmente menos para se
vestir que aquela de 1939”. Segundo a revista, principalmente devia ser pensado
que a cliente de 1951 preferiria comprar e manter um carro exclusivo de luxo,
fazer belas viagens, dar-se uma máquina de lavar ou um refrigerador, do que
dispensar tanto por sua elegância.
Logo, distrações e, sobretudo, conforto agradam mais a essa mulher de
1951 do que a vaidade pura, o que, segunda a revista demonstrava uma
“evolução profunda” que ninguém “saberia honestamente criticar”, pois seria isso
“o desaparecimento progressivo da mulher boneca, unicamente preocupada com
seus chapéus e vestidos”.

Então, se do ponto de vista da clientela a questão era de urgente
mudança, do ponto de vista da produção a urgência de mudança não era menor.
Arrolava, dentre a situação crítica pela qual as maisons passavam, (1) o tempo de
um mês a três semanas previsto para a entrega de uma encomenda; (2) o baixo
número de empregados possível de serem mantidos, diante das leis trabalhistas
que impediam a demissão, após as grandes estações; (3) a carga de impostos,
como qualquer outra indústria; (4) a insignificante modernização de seu sistema
produtivo, com a manutenção de trabalho artesanal; (5) a exigência de se
estabelecer numa grande avenida e de manter toda uma estrutura de luxo
custosa. Devido a tudo isso, conforme a pesquisa, somente quatro maisons
tinham suas contas em dia.
Ao abordar a inadimplência das casas de Alta-costura, ficava visível a
defesa que a revista fazia da importância do setor para a imagem de Paris e da
França, no mundo moderno. Conduzindo sua leitora ao argumento que lhe
interessava, perguntava e respondia: porque o Ministério das Finanças não exigia
o pagamento dos débitos fiscais? – Para salvar o emprego de 30 mil trabalhadores
diretamente envolvidos com os serviços dessas casas. Numa argumentação
infalível, que buscava montar, enfatizava mesmo que o governo deveria se
empenhar em salvar a Alta-costura francesa, pois, além de todos que trabalhavam
nela:
Um vestido assim que sai das mãos de um costureiro parisiense, é muito
mais que uma roupa: é uma das expressões mais vivas, das mais
gloriosas de nosso espírito nacional, na mesma proporção que a pintura
ou a música. É uma das formas da beleza, é a prova, a cada ano
renovada, que o Mundo não pode passar sem essa faísca misteriosa que
nasce dos dedos franceses e que, de 10 metros de musselina, faz uma
raridade com o que, os outros, não fazem senão um vestido.

Reforçava, ainda, que outras maisons existentes no Mundo não eram
senão cópias da francesa e que, da mesma forma que eram protegidos os
grandes pintores, dever-se-ia salvar a Alta-costura francesa. Lembrava ainda,

mesmo que as exportações da Alta-costura fossem restritas, era devido a ela que
os tecidos franceses eram exportados e, o mais importante:
Duas vezes por ano ela atrai milhares de estrangeiros que fazem
trabalhar os hotéis, os restaurantes, os teatros, os cabeleireiros, as
floristas e de uma maneira geral todo o comércio (...) É preciso dizer que
a Alta-costura francesa constitui o elemento atrativo de maior poder de
Paris por todas as mulheres estrangeiras (...) A França faz a moda no
mundo. Se ela cessa de fazê-lo não é somente os seus vestidos que
perdem prestígio e clientela, são seus perfumes, seus prendedores de
cabelo, seus tecidos... e mesmo suas praias.

Fundamentada nestes argumentos a matéria apresentou, então, a
proposta da revista, a qual, nos idos de 1951, era ousada e irreverente.
Para salvar o essencial, o espírito criador, se pode fazer da Alta-costura
um tipo de laboratório gigante animado pelo maior número possível de
homens e mulheres dotados; reduzir o número de Maisons e drenar
assim toda a cliente em direção àquelas que se constituirão.

Completava sua proposta sugerindo: (1) modificar as formas de
produção, diminuir o tempo de trabalho e a quantidade de trabalhadores; (2)
oferecer um preço mais adequado e atrair uma nova clientela, com preços mais
baixos. Esta sugestão era exemplificada com a ação de alguns costureiros, que já
faziam isso com a experiência da boutique, surgida naquela época.
A fórmula 'boutique' corresponde, cada vez mais e de maneira total, ao
modo de vida das mulheres de nosso tempo. E não são somente os
costureiros que o constatam: são as costureiras e sua clientela. Elas
procuram, cada vez mais, as lojas abertas em Paris todos os dias, onde
encontram esse tipo de ‘alta-confecção' de bom-gosto e de boa qualidade
(...).

Citava o exemplo de Jacques Heim, que criou alguns tamanhospadrões, os quais exigiam apenas adaptações rápidas, diminuindo o desperdício,
o tempo e a mão-de-obra da roupa e, logo, seu preço. As clientes, acostumadas
ao ready wear americano, se aceitaram facilmente a nova proposta de consumo

do produto de moda, mas, as francesas tinham resistências. Se as clientes
francesas desconfiavam, a maioria dos criadores afirmava, desesperadamente
diante desta nova fórmula:
Vocês matam a Alta-costura. Toda criação original exige a liberdade de
inspiração. Se devemos fazer duas coleções anuais, pensando em
economizar tecido, em evitar as sutilizas do corte, nós perderemos o que
faz nossa superioridade sobre os criadores estrangeiros, não poderemos
mais nos renovar.

Mesmo ponderando as opiniões adversas, a revista concluiu a
reportagem com um tom otimista, crendo, talvez, que tenha argumentado
suficientemente para convencer todos. Anunciou, nas últimas linhas, que alguns
fabricantes franceses de tecidos, visando combater a concorrência italiana,
propunham-se a patrocinar alguns criadores, a fim de que eles prestigiassem o
tecido nacional e abrissem o crédito a outros. “Eles podem ajudar alguns a
constituir-se e a tornar-se o laboratório a que nos referíamos, onde se edificarão
os protótipos, sobre os quais toda a moda mundial se inspirará e, onde, todas as
últimas mulheres ricas virão se vestir”.

Diagnóstico apresentado e propostas feitas seguiram, anos a fora,
sendo repetidos. Foi dentro desta “missão” que a Revista Elle trouxe, mais uma
vez, a discussão da encruzilhada em que se encontrava à Alta-costura francesa e
o próprio prestígio de Paris, como berço da elegância mundial, em agosto de
1956. Informando suas leitoras que a grande novidade era o retorno de Chanel,
com seu estilo fiel, e a separação de Balenciaga e Givenchy, questionava:
A moda de Paris – com suas múltiplas facetas – faz brotar sua força e
sua influência mundial pela unidade de sua ação. Paris pode conservar
seu prestígio quando dois de seus grandes criadores tomam as
manchetes? Ou Dior será suficiente, ele sozinho, a atrair a atenção da
imprensa mundial? 7
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O evento particular de uma dissidência entre dois grandes costureiros,
levou a revista, com seus objetivos editoriais, a anunciar uma crise que lhe parecia
tão séria quanto qualquer outra de ordem política nacional. Afinal: “(...) a imprensa
não está contente. Mas, os compradores para as confecções e para as grandes
lojas francesas e estrangeiras, que assistiram a todas as apresentações, não
estão

mais

contente

que

a

imprensa

mundial”.

Era

lembrado,

nessa

argumentação, que os preços dos ingressos para os desfiles eram de um a dois
milhões de francos, 20 a 30% mais caros que em 1955, e na mesma faixa de
preço, ficavam os modelos à venda. Essa prática era colocada em dúvida pela
revista, que perguntava se os altos preços não estariam sufocando a Alta-costura
parisiense na intenção de valorizá-la.
Enquanto a revista, e a voz que representava, discutia a validade do
método adotado pela Alta-costura, as maiores maisons se mostravam satisfeitas
com a restrita elite afeita à elegância glamourosa que Dior difundia e irremovíveis
de seus métodos de produção.
Também em 1956, Penna anunciou as suas leitoras brasileiras que a
linha primavera de Paris de muitos costureiros fazia “novas tentativas para uma
libertação do New Look”, ressaltando, porém, que isso não era um consenso,
sendo as clientes da Alta-costura “hostis às inovações”, tendo os costureiros que
contornar o assunto, sendo o “afã dos costureiros apenas acentuar a elegância
com suavidade e sutileza e não exceder na exposição” 8 .
A situação instável estava posta: de um lado, a imprensa francesa
exigindo modernização, de outro, uma clientela tradicional não querendo
alterações no seu modo de “parecer” e, em meio a elas, um Alta-costura que via
cada vez mais restrito seu universo de consumidores e suas contas mensais não
sendo liquidadas. Algo estava em descompasso.

3. Mais do que discursos, sinais de ruptura:
No contexto de tensão, descrito acima, com certa cautela, Hubert
Givenchy toma proeminência. Sua Maison, criada em 1952, começa a encontrar
8
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sucesso ao propor trajes componíveis, ou seja, blusas, saias e casaquinhos que
poderiam se combinar de forma múltipla, ao gosto diário da usuária. Essas peças
abriram a retaguarda para uma elegância menos entabulada pelos lançamentos
da Alta-costura e atraíram uma clientela com outros patamares de consumo e,
especialmente, às mulheres recém chegadas às altas rodas sociais, cujas
histórias de vida estavam mais marcadas pelo trabalho e praticidade dos que as
“veneráveis” damas da sociedade, cuja vida como elite estava originada em seus
antepassados. A proposta do vestido preto clássico de Givenchy, imortalizado por
Audrey Hepburn, no filme “Bonequinha de Luxo”, é emblemática de uma nova
elegância e elegante que a sociedade do pós-guerras engendrava.
Portanto, distinguido com a marca da inovação, Givenchy é adotado por
uma elite recém constituída com o crescimento econômico da recuperação
mundial após a Segunda Guerra Mundial. Suas peças, mais versáteis, permitiam a
quem estava adentrando na “vitrine mundial” agir com maior naturalidade,
expressar-se com mais espontaneidade e ser aceito.
No Brasil, Alceu Penna preveniu suas leitoras, colocando Givenchy
como o ideal “para as elegantes arrojadas” 9 . Descrito por Penna como pioneiro,
Givenchy era “contra o convencional, a rotina e a mediocridade, cada ‘saison’ este
costureiro novo e de espírito jovem oferece uma avalanche de idéias e criações
para renovar a indumentária feminina e prestigiar cada vez mais a costura de
Paris” 10 .
Desde o lançamento de Givenchy, Elle, coerente a sua política editorial,
deu ampla divulgação do estilo mais arrojado e jovial que ele postulava.
Tem 24 anos, após 7 anos de

aprendizagem, 3 meses de trabalho

intenso e de 1h 1/2 de apresentações Hubert de Givenchy deu à moda
francesa uma sacudida violenta que fortemente se assemelha à um
eletrochoque ou ao efeito de uma injeção revitalizante

e super

vitaminada. A 'Première' que reunia todos os 'premiers' de Paris (maiores
jornalistas especializados, maiores compradores, maiores elegantes,
maiores fortunas, maiores artistas e
9

O Cruzeiro, 16 jun. 1956, p. 42m. “Givenchy”, de Alceu Penna.
O Cruzeiro, 16 mar. 1957, p. 108. “Givenchy”, de Alceu Penna.

10

vedetes) os aplausos não eram

entrecortados senão pela passagem de um novo modelo que estava a
seu turno, acompanhado de mais aplausos. 11

Após o New Look, a revista considerava que ele tinha feito o maior
acontecimento da moda.
Givenchy não lança nem um novo comprimento, nem uma nova linha,
nem mesmo nenhuma linha muito precisa. Ele lança um GÊNERO. Esse
é desenvolto, imprevisível, confortável, engraçado, anticonvencional. É
elegantemente despojado e negligentemente limpo. Entrecortado de
tailleurs e de vestidos bem comportados (mas nem maçantes nem
tristes), os 75 modelos de Givenchy fundem idéias alegres e estimulantes
(...)

O retorno de Chanel ao cenário da Alta-costura francesa ocorreu em
fevereiro de 1954. E, para ela própria, ele representava o momento no qual uma
elegância glamourosa agonizava e novas propostas precisariam “libertar” as
mulheres das extravagâncias e dar-lhes sobriedade. Talvez por sua origem
humilde e história de vida, talvez por seu gênero, talvez por seu tino comercial,
Chanel concebia, imaginando uma mulher pouco dissimulada e adestrada para
agir apenas em salões de recepção. Ela oferecia a qualquer mulher de certo porte
e poder aquisitivo, com suas concepções, o requinte da alta-classe combinado à
possibilidade de ação e exposição em público. Inclusive, devido a isso, concebia
que o plágio e as cópias que faziam de seus modelos não eram uma injúria ao seu
talento ou ameaça de falência aos seus negócios, mas ao contrário, a
consagração de sua proposta 12 .
Porém, nem Givenchy nem Chanel efetivaram o novo modelo de
sistema de produção do bom-gosto e da elegância destinado às elites mundiais,
mesmo que cada um, a seu turno, ofereceu outras possibilidades de
“sobrevivência” de um certo estilo de distinção por meio da apropriação do produto
de moda.
11

Elle, 03 mar. 1952, p. 36. “Coup de foudre: Paris s’enflamme pour un nouveau Genre”. E citação
seguinte.
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Na mesma matéria em que a revista Elle questiona quais os rumos a Alta-costura francesa
tomaria, elogia Mlle. Chanel por sua postura favorável à reprodução dos seus modelos.

Yves Saint Laurent, nascido em 1936, ao viver os questionamentos que
de seu métier foi construindo a si mesmo como um criador distante dos seus
principais mestres. Discípulo de Dior e indicado por Chanel como herdeiro de seu
estilo, ele fez mais do que receber influências dos mestres antagônicos. Suas
propostas combinavam a áurea, a altivez e o fausto, que Dior amava; e, a
praticidade, a liberdade e a proposta de um estilo mais do que de uma tendência,
que Chanel professava.
Em 1958, assina sua primeira coleção levada a público pela Maison
Dior, “Trapézio”. Era um jovem de 21 anos e que a partir de então foi tratado pela
imprensa parisiense, e depois mundial, como “le terrible enfant”, ou seja, como o
príncipe da costura francesa. Suas propostas desestruturaram as rígidas linhas da
elegância. Nem cintura marcada, nem busto, nem saias que ocupavam dezenas
de metros de tecido ou que impediam o livre caminhar. Baudot define a marca
YSL como a mais aberta de todas: “(...) Yves Saint Laurent soube conceber uma
linguagem. Do vestido de noite ao safári, dos vestidos de cauda das estrelas ao
impermeável dos pescadores, a sigla YSL adapta-se a todas as circunstâncias. A
todas as categorias de clientes” (BAUDOT, 2000, 132).
A elegância excessiva, a combinação perfeita entre todos os itens do
vestuário, do chapéu à meia e ao calçado, tudo saído do mesmo estilo e da
mesma Maison passava a representar falta de originalidade e uma personalidade
afeita às coisas tradicionais, ultrapassadas - a uma mulher que vivia fora de seu
tempo, encastelada em redomas de vidro. E, desta forma, na segunda metade da
década de 60, as maiores inovações e rompimentos com o padrão de elegância
anterior se estabeleceram ao lado de novas formas de produção das formas
plásticas que iriam representar o novo e, que, agregadas a determinados
produtos, os transformariam em produtos de moda. Essa nova maneira de
produção da forma moda adquiriu direito de autoridade e notoriedade, tal como a
Alta-costura detinha 13 .
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A respeito da alteração do padrão de elegância ver artigo de minha autoria a ser publicado no
livro MODAPALAVRA, volume 4.

Portanto, desde a segunda metade da década de 50, Paris precisou
repensar as fissuras de seu espelhamento da elegância mundial e se “atualizar”
ao tipo de elite que os novos tempos pós-guerra constituíram. A partir desse
contexto, a idéia de elegância tornou-se menos estável e, gradativamente, foi
permitido que novos grupos de criadores e novas linhas de concepção de
elegância se estabelecessem.

4. Solução encontrada, o prêt-à-porter e a Paris dos novos
tempos
È recorrente a afirmação que a mudança no sistema produtivo da
moda, a partir dos anos 60, tenha ocorrido devido a iniciativa de alguns costureiros
em criar o prêt-à-porter e localizam essa “prova histórica” na reverenciada frase de
Saint Laurent, na qual afirmou, em 1967 (ver CÉZAN, 1967, 67), numa entrevista,
que a rua passava a inspirar a Alta-costura, invertendo uma tal pirâmide de
difusão das tendências de moda. Contudo, não é simples assim a abordagem. A
questão em debate está relacionada, intimamente, à criação de um novo mercado
consumidor e, se é indiscutível as transformações ocorridas no sistema produtivo
de moda, o prêt-à-porter é mais um produto das mudanças vividas no período.
Seu surgimento deve ser pensado em relação à imagem que interessava à Paris,
como à Alta-costura ali produzida, manter quando o mundo tornava-se outro a sua
volta.
Desde o surgimento das indústrias de confecção, no século XIX, essas
tinham um mercado consumidor muito mais amplo que aquele retido pela Altacostura. Esta, com seu espetáculo publicitário, detinha para si a áurea de criadora,
enquanto a confecção, lidando com um mercado de menor poder aquisitivo e que
tinha menores exigências de exibição, oferecia mercadorias destinadas a durar
diversas estações. Concorrência não havia entre os dois pólos e a grande maioria
da população mundial, com seus diferentes grupos e poderes aquisitivos, ora
adquiria os produtos da confecção industrial, ora recorria à costura doméstica e,
quem podia mais, recorria aos ateliês de costura que cada cidade possuía, com
maior ou menor prestígio. As tendências que nessas condições se seguiam eram

aquelas difundidas pelas revistas de moda, que adaptavam os modelos divulgados
da Alta-costura aos bolsos de suas leitoras/leitores, quando não propunham outros
elaborados por seus desenhistas ou modelistas 14 . Logo, ao lado, da Alta-costura e
todo o seu glamour, sempre existiu uma rua que se vestiu como pode e como lhe
era agradável 15 . O que a Alta-costura ditava, como se vem até aqui explanando,
era muito mais os significados do elegante e distintivo para uma elite, do que
aquilo que se vestiu a cada estação pelas ruas das cidades modernas.
As “denúncias” de que a Alta-costura não poderia permanecer,
continuadamente, como um reduto fechado a uma centena de mulheres das elites
mundiais podem ser encontradas desde o começo da década de 1950, (analisado
anteriormente), como também, se encontra diferentes tentativas de contornar a
crise que a redução de clientela impunha.
Em outubro de 1950, Alceu Penna falava em “revolução branca na
moda”
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para dar início a sua reportagem sobre alguns costureiros franceses que

ofereciam vestidos de Alta-costura parisiense, em série.. Jean Lanvin, na época
presidente da Câmara Sindical da Alta-costura parisiense, e Marcel Dhorme,
criaram vestidos em série, com preços mais acessíveis, “mas garantidos pela
fama das grandes casas”. O autor explora o fato de que muitas criações dos
costureiros famosos atingiam cifras astronômicas e, na crítica a essa atitude, Dior
era citado por defender que “a Alta-costura é privilégio de bolsas mais
favorecidas”. As coleções divulgadas por Penna para o verão de 1950/51 tinham
35 modelos e seu custo variava em torno de 20 mil a 50 mil francos, o que
correspondia a 1.200 e 3.000 cruzeiros. Esses valores eram acessíveis porque, na
14
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internacional e francesa, sendo que todos os grandes desenhistas da época confirmam sua
atribuição de criadores de modelos para as revistas em que trabalhavam.
15
Abordagem semelhante ver: ORMEN-CORPET, 1999. A autora analisa como os álbuns de
família servem de estudo das transformações operadas nas formas vestimentares. Através da
disciplina História da Moda III, ministrada por mim, no Bacharelado em Estilismo da UDESC,
desenvolveu-se trabalho acadêmico seguindo a metodologia sugerida pelo livro acima citado.
Teve-se como base de pesquisa iconográfica os álbuns de família de cada aluno. Conclui-se que,
ao longo de 35 pesquisas com grupos sociais originados em diferentes cantos do Brasil e mesmo
do exterior (uma das alunas tem família norte-americana e outra peruana) as tendências
internacionais, antes da década de 70, são secundárias na produção e consumo dos trajes, sendo
comum a permanência de algumas linhas de criação por anos.
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mesma época, um vestido de Alta-costura, assinado por Robert Piguet, custava
500 mil francos 17 , ou seja, a tal revolução branca consistia em oferecer vestidos
distinguidos pela assinatura de um grande costureiro ao preço dez vezes menor.
Contudo, para o desgosto dos setores que compartilhavam das idéias
da revista Elle, o que Penna apresentava como revolução branca da moda, nada
mais era do que iniciativas particulares de alguns costureiros que preferiam ter
algum lucro e manter suas portas abertas do que resguardar a imagem da Altacostura francesa como produto de poucos. Algum tempo passou até que a
iniciativa particular de alguns proeminentes costureiros pudesse de fato tomar
contornos de uma revolução. Mais do que uma iniciativa particular e pessoal, os
fatos históricos precisam de contextos.
Na matéria de 1951, Elle, como visto acima, não defendeu a extinção
da Alta-costura, porque antes de tudo “Um vestido assim que sai das mãos de um
costureiro parisiense, é muito mais que uma roupa: é uma das expressões mais
vivas, das mais gloriosas de nosso espírito nacional (...)” 18 . Sua proposta era de
reformulação, concentração de esforços e exaltação do “espírito nacional” através
de “um tipo de laboratório gigante animado pelo maior número possível de
homens e mulheres dotados (...)”. Logo, é na intertextualidade dessa
representação da Alta-costura como expressão ímpar da criatividade e
especialidade francesa e de suas relações com a necessidade de modernização
de um país que havia perdido sua hegemonia mundial, que se propõe entender o
surgimento do prêt-à-porter.
O prêt-à-porter não deve ser compreendido como ruptura de um
sistema de produção de tendências sazonais, pois ele não surgiu como demanda
de uma sociedade sequiosa de produtos de moda, apaixonada e seduzida pelo
novo. Ele nunca a atendeu diretamente e nem se ocupou dela. Se se quer
entendê-lo como ruptura ele o é em relação à própria imagem que a Alta-costura
parisiense restringia para si
17
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cetim malva, bordado de jais negro, de Piguet. In: Cf. Anúncio da Imobiliária A.L. Alves, publicado em O Estado, 07 abr. 1951,
p.4.
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A estrutura morosa com que a Alta-costura produzia seus modelos, até
então, era incompatível com o novo ritmo de consumo, assim como, a tradição
que ela devia cultuar com o perfil dos novos profissionais a frente das maisons. Os
desejos artísticos dos novos costureiros, forjados por uma sociedade que passou
a desconfiar de todas as autoridades e saberes, tornaram-se também
incompatíveis com as necessidades da clientela de se vestir dentro de um padrão
de normalidade. Assim, o prêt-à-porter foi a forma de preservar a imagem de Paris
como berço das elegantes do mundo quando essas, reconfiguradas por novos
poderes e valores, se multiplicaram e apresentaram mais autonomia de decisão e
desejo de consumo. O prêt-à-porter, que nada tem a ver com o ready wear
americano 19 , através de seus preços proibitivos e sua aura de produto distintivo,
foi um caminho espetacular de adaptação da Alta-costura a uma imagem de
instituição moderna e atenta aos interesses econômicos de suas empresas. Ele
garantiu a reprodução do poder pela aparência, assim como liberou os costureiros
para, no âmbito da criação, darem os seus vôos de pura estética conceitual,
criando assim um outro papel para a Alta-costura.
Paco Rabanne foi, como outros surgidos no final dos anos 60, um dos
primeiros criadores de fato, pois surgido num momento em que a Alta-costura já
podia dispor de não vestir a elegância, mas, unicamente de criar, ele ensaiou os
vôos criativos mais inesperados dos anos posteriores. Vôos que alimentaram, em
sua relação dialógica com a sociedade de moda, as extravagâncias que ela estava
disposta a saborear. Para vestir a elegância e os comportamentos mais ajustados
sem deixar de oferecer a distinção do novo, da “moda”: Daniel Hechter, Michèle
Rozier, Christine Bailley, Emmanuelle Khanh foram alguns dos mais importantes
profissionais da moda que surgiram. Mais do que novos nomes, eles encarnavam
nova dinâmica de produção da aparência exaltada. Eles não almejavam o
estrelato como o grande costureiro gozava. Contratados por grandes indústrias de
confecção ou possuindo a sua própria, eles passaram a conceber o traje a ser
usado no dia-a-dia jovialmente, o qual era reproduzido para o consumo de
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Laver, faz. Ver páginas 261, edição de 1993, Companhia das Letras.

centenas de clientes no mundo inteiro. Mary Quant, com sua loja Bazzar, foi
consagrada por sua iniciativa neste tipo de proposta de produção e consumo do
produto de moda.
Para vestir os grupos sociais em ascensão e absorvidos pela paixão do
novo a grande proposta foi a concepção de um novo tipo de comércio, no qual se
combinou

criatividade,

originalidade,

tratamento

personalizado

e

preços

acessíveis,. Tal inovação chama-se “boutique” e a quem desejar investigar a tal
“inversão da pirâmide de difusão de moda”, sugere-se que comece por investigar
essa nova forma de comércio, onde, mais do que roupas, vendeu-se
personalidade. A última frase, da matéria da Elle, publicada em 1951: “Onde está
a alta-costura francesa?” foi quase apocalíptica: “E as outras maisons tornar-se-ão
boutiques

ou

desaparecerão,

como

desapareceram

as

crinolinas

e

as

diligências” 20 .
Assim, o prêt-à-porter, um nome cuja sonoridade nada deixa em débito
a sua origem francesa e ao glamour que devia perpetuar, foi o processo de
difusão da moda mais adequado a substituir a Alta-costura, que resignificava seu
papel na imagética de Paris e das elites que a consumiam. O que estava em jogo
foi a manutenção de Paris como espelho da elegância mundial, sem a
vulgarização ou “apelação” dos modelos, para uma clientela mais vasta
Concluindo, portanto, a sociedade voltada para o consumo e o
espetáculo, fomentada pelos processos históricos vivenciados no período, levaram
à expansão da sociedade de moda (Ver LEFEBVRE, 1991) e, assim, a
consolidação do parecer como lógica social levou o campo de produção das
mercadorias, vinculadas à dimensão estética, a adquirir um mercado altamente
afoito e competitivo. Esse aspecto sócio-econômico dinamizou o setor da
produção do vestuário e exigiu-lhe mais do que a oferta de uma roupa, a oferta de
um desejo travestido em tecidos, formas e cores. Tal demanda foi atendida pela
dinâmica dos “pequenos” estilistas, das grandes marcas de confecção, da
publicidade e, especialmente, da forma de comercialização dos produtos de moda
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no formato boutique. Logo, é um exagero atribuir à criação do prêt-à-porter as
mudanças irreversíveis ocorridas no sistema de moda após a década de 60.
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IDENTIDADE NACIONAL: A MODA E A IMAGEM DO BRASIL 1

O campo da moda tem crescido muito atualmente, e isso tem acontecido
positivamente no Brasil, que hoje exporta e conquista cada vez mais novos
horizontes, diferentes povos, cada qual com sua cultura, seu modo de vida.
A exportação é muito importante para um país, tanto se voltando aos
aspectos econômicos, quanto à imagem, a identidade que se é possível
mostrar de uma nação; tratando-se de Brasil, a venda de produtos para países
externos tem-se intensificado, ou seja, nossa pátria, em diversos setores tem
obtido bons resultados com a exportação.
A entrada de produtos nacionais no mercado externo nos permite passar
a “cara” do Brasil para os estrangeiros, e ainda afirmar as características do
país ao seu próprio povo, afinal, por muito tempo nossa nação não conseguia
definir seus potenciais, suas características e mais, sua identidade; isso se
deveu a diversos fatores que decorrem do seu passado, e um deles que
podemos citar brevemente, é a situação de o país ter sido colonizado por
portugueses e a imigração de povos variados, o que contribuiu para
adquirirmos diversos costumes; esse fator será comentado ao longo da
pesquisa.
O assunto central deste trabalho será, portanto, analisar a imagem
brasileira, a identidade nacional, os aspectos que contribuem para que seu
povo a molde, a maneira como ela se forma e se define através do modo de
vida, cultura, alimentação, da língua, das festas, as tradições populares, em
nosso trabalho, especialmente a moda, evidenciando o fato de o Brasil estar
sendo muito focado pelos profissionais desta área e pelos consumidores
apenas por seus fatores folclóricos.
A questão da identidade brasileira é bastante comentada, devido às
multiplicidades, a mistura de raças, culturas, religiões etc., que habitam e
fazem o Brasil acontecer.
1
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Nosso interesse pela questão da imagem que se forma e que se faz do
Brasil, principalmente através da moda, surgiu por acreditarmos que ela está
sendo vista equivocadamente, deixando de lado uma das faces existentes que
é um Brasil moderno, tecnológico, e em evolução. Embora tenhamos
consciência de que nosso país dispõe de muita natureza, matas, animais
exóticos, diversidade de etnias, incluindo a indígena, a realidade da nação,
porém, se posiciona de maneira diferente dos aspectos que se têm enfatizado
com certa constância, onde inclusive através da moda têm-se obtido uma
percepção mascarada de uma nação voltada ao regionalismo e a etnias.
A importância de se tratar deste assunto é de conseguir identificar a cara
do Brasil e a imagem que se é possível retratar de nosso país, o que é
bastante complicado, justamente pela sua diversidade.
No entanto a forma como abordaremos este assunto, é voltada a
construção de uma imagem, ou seja, a maneira como se pode visualizar um
país de acordo com características próprias de seu povo, e como nós
demonstramos estas características, dessa forma, trataremos a maneira como
a moda é capaz de mostrar o que se encontra num país.
Abordamos o desenvolvimento interno e a aceitação brasileira no
exterior, através de dados de exportação principalmente na área da moda,
dando uma atenção especial ao nosso segmento de praia. Revelando dessa
forma que o Brasil está em evidência, e que tem qualidade, tecnologia e
suporte para fazer moda dentro e fora do país.
Analisamos posteriormente algumas informações iconográficas que
foram propagadas em diversas coleções e produções de moda de
determinadas marcas que se encontram com um posicionamento em progresso
no mercado interno e externo, tais como Cia Marítima, Rosa Chá, Poko Pano,
entre outras. Mostraremos então, o que tais marcas têm abordado em comum
em seus temas e inspirações de suas produções, citando o efeito que este
contexto pode proporcionar na imagem do Brasil, e ainda, a quais diferenciais
os profissionais da área da moda poderiam aderir em suas criações e assim
torná-las originais.
O objetivo é de demonstrar como muitas marcas conceituadas têm
acentuado a idéia que o estrangeiro tem de que o Brasil é composto por
gêneros exóticos.

A relevância deste trabalho é falar de um Brasil que já foi e é comentado,
mas, no entanto não foi ressaltado, tratando-se de seus aspectos tecnológicos,
opondo-se a aqueles que insistem em mostrar a “cara” do Brasil da forma mais
primitiva e bruta. Investigaremos então até que ponto a moda está contribuindo
para reforçar aquela imagem de Brasil exótico e não de modernizado e urbano.
Portanto o tema em questão será trabalhado por acreditarmos que a moda,
sendo uma forma de comunicação, possibilita a formação de uma imagem.
Através do exposto, estaremos logo mais, elaborando uma coleção
mostrando uma moda praia brasileira com qualidade e originalidade sem a
necessidade de nos voltar a estereótipos, ou ao exótico, mostrando então o
que definimos como características representativas da identidade nacional, de
forma a unir as duas faces de nossa nação. Desta forma é necessário saber
que a população brasileira é dividida em habitantes, das praias, e margens de
rios, dos sertões, e inclusive das cidades, conforme Ortiz relata em sua obra
Cultura Brasileira e Identidade Nacional.
Este trabalho contribuirá para que a sociedade passe a ver e identificar o
Brasil através do nosso desenvolvimento, mostrando que temos tecnologia,
que nossos produtos possuem qualidade, e se diferenciam por essas razões.
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ESTUDO DO MÉTODO DE MODELAGEM GEOMÉTRICA 1

Modelagem geométrica é o método de traçar moldes para o vestuário, seguindo
um esquema de técnicas geométricas que utiliza como ferramenta de
desenvolvimento fita métrica e réguas.
Para entender o processo de modelagem geométrica deve-se partir de um estudo
do corpo humano, examinando com atenção a anatomia deste e de seus
movimentos com seus componentes e particularidades. Segundo Grave (2004,
p. 57) “Uma roupa mal modelada expõe o corpo a alterações físicas, [...]. Para
tanto, é necessário um estudo pertinente de cada peça do vestuário. “
O vestuário obrigatoriamente acomoda um conjunto de mobilidades e funções,
modelar deve ser uma tarefa com precisões ergonômicas. Sua adequação deve
ocorrer sem nenhum atrito.
Dentro dessa visão ergonômica, a modelagem deve respeitar particularidades,
como diferenças entre verticalidade, horizontalidade, tridimensionalidade (do
corpo) e fibras, que resultarão em melhorias na qualidade de vida do individuo, já
que o vestuário é parte fundamental do seu dia-a-dia.
Para modelar uma peça é necessário conhecer as dimensões, estruturas, assim
como atividades de cada região do corpo humano para que interajam sem
prejudicar a atividade física motora e também estética.
A modelagem de um vestuário que envolve as articulações deve abranger todos
os movimentos dispostos em ação.
É necessário descrever o corpo humano através de elementos externos, que são
visíveis como cabeça, membros e tronco, ou partir dos elementos internos que
dão forma a estes elementos, como o esqueleto e os músculos.
Os músculos são estruturas que movem os seguimentos do corpo através de
contração e relaxamento, portanto sendo de grande contribuição seu estudo. Na
1
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atitude de contração, encurta seu comprimento e desloca o osso, produzindo o
movimento, chega a encurtar 1/3 da metade do seu comprimento e aumentando
seu diâmetro.
Respeitando a anatomia, podemos afirmar que o homem apresenta “simetria
bilateral” entre o lado esquerdo e o lado direito, considerando-se que ambos os
lados são iguais, formando um plano imaginário que divide o corpo em dois. É
possível afirmar ainda que o corpo apresenta dois lados direitos e dois lados
esquerdos (sendo direito frente e costas e esquerdo frente e costas), podendo
definir mais um plano que dividi o corpo em dois (parte superior e parte inferior)
em sentido ortogonal ao primeiro plano mencionado, a esse plano dá-se o nome
de Plano transversal, em alguns casos é o marcador da moda e da elegância em
uma peça bem modelada, a cintura.
Ao plano que divide o corpo do homem entre lado direito e lado esquerdo
chamamos de Plano Sagital Mediano, trata-se de uma relação direta: a posição do
corpo e do vestuário define o caimento da peça no corpo apoiado na postura.
O plano que divide o corpo humano entre posterior e anterior, é chamado de
Plano Coronal, para a modelagem é a separação entre frente e costas.
O encontro desses dois planos define a Linha Medial que vem a ser a linha de
intersessão entre os planos Sagital Mediano e o Coronal, trabalha como ponto de
equilíbrio, que se altera quando o corpo muda de posição, na dinâmica da marcha,
o centro de gravidade oscila permanentemente.
Os métodos de modelagem geométrica estudados foram Senai (1997) e Senac
(2003), por serem os mais conhecidos e utilizados na indústria de confecção do
vestuário e em cursos de modelagem geométrica. É a partir da modelagem
geométrica que se constrói as bases para modelagem e através dessas bases
podemos chegar a qualquer modelo.
De acordo com a pesquisa realizada com alunos do Curso de Moda do Centro
Universitário Moura Lacerda, foram citadas várias vezes as palavras difícil,
complexo, complicado e chato que exige muita paciência, confirmando assim a
complexidade do método geométrico.

O estudo dos métodos geométricos permitiu observar que ambos apresentam
falhas, como: no ombro costas do método geométrico do Senai, é mencionado
para alongar a linha em aproximadamente 5 cm e logo depois para aumentar
mais 0,5 cm, medidas consideradas desnecessárias, mesmo assim o ombro
frente ficou 1,5 cm maior que o ombro costas. No método geométrico do Senai, o
esquema de construção não menciona em que ponto se encontra a largura do
busto, o desenho nos mostra um quadrado no decote, que também não foi
mencionado.
Com base nos dados já coletados, vamos sistematizar uma proposta facilitadora
para alunos e iniciantes no processo de modelagem geométrica.
Proposta em andamento.

FIGURAS

PLANOS DO CORPO HUMANO

MODELAGEM GEOMÉTRICA-MÉTODO SENAC
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A INFLUÊNCIA DA MÚSICA DE RAIZ NA MODA REGIONAL BRASILEIRA 1

A partir do estudo sobre a música sertaneja, percebemos que ainda existe, porém
menor, um preconceito com relação a este gênero musical. Quando a música
caipira apareceu no Brasil, não eram poucos os profissionais que atuavam neste
campo. O caipira não podia ganhar a vida com sua arte, pois não era nem
considerada uma arte. Até hoje a maioria dos cantores tem de trabalhar na
lavoura, ou como motoristas, jardineiros até serem reconhecidos. Mas todos eles
possuíam uma originalidade, cantavam em comum coisas deferentes do que se
ouvia na cidade. A pronuncia não era de acordo com o que a gente culta falava,
usavam palavras e nomes estranhos assim com apelidos e diminutivos. Essa arte
interiorana viveu escondida até os anos sessenta ganhou status profissional e
roupagem adequada para os shows urbanos. Encontramos no Brasil uma
variedade de manifestações culturais que encontram pontos em comum e bem
definidos. Como ocorre com a sanfona elemento característico de todas as regiões
e a viola de origem lusitana, mas que possui uma sonoridade homogênea no
Norte e Sul do país. Assim como o "caipira" do Sul que fala e canta diferente do
"sertanejo" do Nordeste, mas com elementos instrumentais comuns, toda cultura
sofre influência de outras culturas. Desse modo a música popular regional é
caracterizada de Norte a Sul como uma única entidade.

Embora os tempos mudem inclusive a música caipira e a rural, devem se adaptar
aos "novos tempos", onde a influência urbana exige uma transformação que lhe
de um perfil urbano. Essas mudanças passaram a ser apreciadas pela multidão
que adotou a música sertaneja como principal manifestação cultural musical. As
vestimentas também passaram por transformações trocaram o velho chapéu de
palha pelos vistosos chapéus de feltro e pêlo, a falta de dentes foi substituída por
um rosto limpo e com grandes bigodes ou barbas. Os cantores tornaram-se mais
1
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sofisticados ao usarem óculos escuros. Devido a influencia da música country. Os
artistas da música sertaneja são vistos como breganejos, que é uma fusão simples
da música sertaneja com o chamado "brega", que é definida como o mais
sentimental e simples fusão do rock com a MPB do final dos anos sessenta. Uma
de suas características do breganejo é ser o mais comercial possível, fortalecendo
assim a indústria cultural que cria uma legião de novos cantores, fabricados pelas
gravadoras e que na maioria das vezes já vem com músicas prontas e sem
conteúdo nenhum. Mas ainda hoje existem artistas autênticos ligados às origens e
que representam o sentimento de nacionalidade ligado a terra. Portanto
acreditamos que é possível ser criada uma moda interiorana tão moderna quanto
à urbana e este fato pode ser constatado através da novela "América" da Rede
Globo, no qual seu personagem principal "Tião" vive neste mundo de viola e
rodeio, e que o ponto forte é o caipira apagado a família, a religião e a seus
costumes, porém com um perfil moderno, mas sem perder o jeitão caipira de agir,
falar e sentir deste "caipira - country sertanejo".
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A TÉCNICA DE MODELAR O VESTUÁRIO E A MODA 1

RESUMO
O estudo teve como foco as décadas de 1900-50. Buscou-se identificar as influências do
contexto histórico, cultural e artísticos nas formas do vestuário. A pesquisa teórica e as
imagens dos períodos permitiram confrontar a história da moda, da arte e do design e sua
relação com a sociedade. Constatou-se que as mudanças ocorridas na modelagem e nos
campos

artístico,

político,

social

e

tecnológico

interligavam-se;

apresentando

semelhanças de forma, cores e temas; mostrando que a moda está relacionada com as
formas de expressão dos períodos mencionados.

PALAVRAS-CHAVE
Arte – Corpo – Moda – Modelagem

A técnica de modelar o vestuário sofreu profundas modificações no período
de 1900-50, que também foi palco de inúmeras transformações nos contextos,
artístico, cultural, social e político. Identificar as formas do vestuário da moda e
sua ligação com as demais formas de expressão do dado período foi o motivador
desse estudo. O fichamento de textos e a análise de imagens referentes ao tema
ampliaram as fontes de informação e confirmaram, ou não, de maneira mais
eficaz, a relação entre os diferentes universos acima citados.

O ESTUDO DAS DÉCADAS 1900-50
No inicio do século XX, La Belle Époque, com toda a sua ostentação, luxo e
extravagância, exibia trajes recortados para modelar o corpo que eram usados
sobre espartilhos. O corpo feminino deveria corresponder à idéia de uma
1
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ampulheta, com a cintura tão marcada que, de perfil, parecia um S. (MOUTINHO,
2000) A silhueta em “S” era inspirada na Art Nouveau e refletia a atmosfera de
luxo e ostentação da elite.
A modelagem do vestuário, suas cores, acessórios, penteados e até o
modo de se comportar eram ditados pelas atrizes. Segundo Seeling (1999), as
melhores clientes da alta costura eram as atrizes, que usavam as roupas de luxo
no palco e na vida privada.
O entusiasmo com o progresso repercutia em um grande número de
eventos como exposições internacionais, grandes obras e congressos. Em 1900
ocorreu a Exposition Universelle para a demonstração de novas técnicas e
recursos industriais e artísticos, além de exemplos de Art Nouveau em vários tipos
de peça, tendo muita repercussão no mundo da moda. As linhas assimétricas
sinuosas, inspiradas na natureza, encaixavam-se perfeitamente na silhueta
feminina do período, conferindo sensualidade por meio de longas curvas
(SYPHER, 1980).
A virada no estilo de vida e comportamento foi iniciada pelas mulheres com
manifestações por seus direitos, como o voto, por exemplo. No vestuário, as
formas estruturadas, que delineavam o contorno do corpo foram substituídas por
uma modelagem menos ajustada, com inspiração oriental, libertando o corpo
feminino dos corpetes e espartilhos.
Em 1906, Poiret revolucionou a moda inspirando-se no oriente, com o balé
russo, no modernismo da Europa e no Directório do século XVIII. Utilizando cores
fortes, encontrou no fauvismo (o primeiro movimento revolucionário do século XX)
o artista Raoul Dufy, para a criação dos tecidos (NOVA ENCICLOPÉDIA
ILUSTRADA, 1996).
A silhueta feminina começou a se modificar, o busto deixou de ser
empurrado para frente pelos espartilhos e os quadris, que com a nova
modelagem, pareciam mais estreitos. As modelagens das saias em forma de sino
foram abandonadas em favor de drapeados suaves. Sendo assim, as roupas
femininas libertaram o corpo, as golas altas e as caudas, também foram
eliminadas.

No período da Primeira Guerra Mundial, com a escassez de materiais e
mão-de-obra especializada, a moda tornou-se sóbria e passou a valorizar a
funcionalidade das peças, inspirando-se, muitas vezes, nos uniformes militares. O
mercado financeiro desestabilizou-se, as exportações para a América do Norte
ficaram comprometidas. Estas questões atingiram a alta-costura resultando na
diminuição das encomendas. Vários estilistas introduziram na modelagem do
vestuário referências militares. De acordo com Mendes (2003), as jaquetas e
conjuntos tinham o corte sóbrio, com um leve ajuste na cintura, e a modelagem
era larga até a altura do quadril.
O fato das mulheres substituírem os homens em vários tipos de trabalho foi
mais uma conseqüência da guerra, que resultou em mudanças no traçado das
formas do vestuário, conferindo mais folgas de movimento ao corpo. A modelagem
passa a ser executada com critérios de funcionalidade e praticidade.
O recrutamento de mulheres para trabalhar atingiu todas as classes sociais.
Não se conseguia mais viver como antes, tons neutros e roupas negras
dominaram os anos da guerra. Algumas revistas dedicavam páginas inteiras às
roupas de luto. Da mesma forma, no campo das artes plásticas, a atmosfera da
guerra modificou a linha de criação, amenizou os tons vivos e colocou os
sentimentos como fator de inspiração (FUSCO, 1988).
Contudo, no pós-guerra, a moda voltou a se desenvolver, as melindrosas
ganharam a cena e, por meio do estilo andrógino, reivindicavam seus direitos e
mostravam que a futilidade não era intrínseca ao universo feminino. Nesse
período, ocorreu a Semana da Arte Moderna em São Paulo, e o estilo andrógino,
que incorporou elementos masculinos, valeu-se também dos movimentos de
emancipação da mulher, do cubismo e da Art Déco.
Os criadores precisaram se ajustar a um novo mundo. Dois fatores eram
determinantes para as tendências de moda: a nova clientela e o anseio de
emancipação das mulheres. A saída para a alta-costura foi voltar-se para uma
nova clientela, composta por atrizes, atores, escritores e outros artistas,
americanos, que haviam enriquecido com a guerra e para os poucos nobres que

subsistiram. Do desejo de emancipação surge o estilo andrógino ou à la garçonne,
com incorporação de elementos masculinos.
A associação dessa nova modelagem ao movimento artístico cubista foi
inevitável. Em ambos, as formas geométricas são imediatamente reconhecíveis.
Os cubistas apresentavam os temas sob múltiplos ângulos, de modo que muitas
características de um mesmo objeto poderiam ser observadas simultaneamente.
Em 1922 ocorreu a Semana da Arte Moderna, em São Paulo, foi um
movimento com idéias revolucionárias e nacionalistas, no campo das artes
plásticas, da literatura e da música; e pregava o fim do conservadorismo e a busca
das raízes brasileiras em todas as áreas. Embora, num primeiro momento, as
idéias dos modernistas tenham chocado, segundo Moutinho (2000), aos poucos
os reflexos das novidades que surgiam em todos os campos foram incorporados
pela sociedade brasileira através de novos padrões de comportamento.
Em 1929 a bolsa de Nova York quebrou e embora a crise tenha sido
generalizada, a moda tornou-se feminina, valorizando novamente as curvas e o
luxo, as linhas da modelagem tornaram-se mais uniformes e simples As principais
influências foram o surrealismo e o cinema norte-americano que foi aproveitado
pelos Estados Unidos para consolidar o “pronto para vestir”.
No início da década de 1930, a moda inspira-se em Hollywood, as atrizes
de cinema eram as principais fontes, destacando-se os grandes decotes. Segundo
Laver (1989), aceitando-se a teoria psicológica da Zona Erógena Mutante, a
ênfase mudou das pernas para as costas. Estas foram desnudadas até a cintura e
muitos vestidos pareciam ter sido criados para serem vistos por trás.
Mais uma vez os movimentos artísticos influenciam as formas das roupas.
“O estilo da mulher da década de 30 sofre as influências do despojamento do Art
Déco, com seus conceitos de funcionalidade e depuração das formas” (GONTIJO
apud, Moutinho, 2000, p.135).
Elsa Schiaparelli inspirou-se no surrealismo para criar modelos originais
como, por exemplo, o vestido que tinha bolsos em forma de gavetas. Segundo
Lynton (1979, p.111), sobre o surrealismo, durante os sonhos “e nos momentos
em que a nossa imaginação domina o nosso intelecto, as associações e imagens

surgem em nossa consciência”. Como a marca das coleções de Schiaparelli era o
lúdico, a fantasia, suas criações aproximam-se muito desse movimento artístico.
Na década de 1940, a segunda guerra mundial desencadeou uma série de
restrições em todos os campos, a moda incorporou tendências masculinas, a
modelagem do vestuário estruturou-se, o corte passou a ser reto e as referências
vinham dos militares e do cubismo sintético. De acordo com as conclusões de
Laver (1989), as roupas dessa época “demonstram com que força a moda reflete
a situação econômica e política vigente”.
Embora o emprego de materiais alternativos tenha sido motivado pela
escassez do período, pode-se fazer um paralelo com o processo criativo no
Cubismo Sintético, que utilizava materiais como caixas de fósforos, recursos
técnicos peculiares e texturas físicas e ópticas.
Como nos Estados Unidos as restrições, durante a guerra, foram menores;
a moda pode se desenvolver, produzindo para um mercado totalmente nacional.
As bases da alta-costura independente e da indústria de moda para um mercado
de massa haviam sido formadas. Na Inglaterra, a elevação do padrão de
fabricação e a técnica adquirida na produção em massa de fardas prepararam o
caminho para a produção rápida e em grandes quantidades dos períodos
seguintes. O uso de fios sintéticos, como o náilon (pesquisado e fabricado pelos
Estados Unidos durante a guerra), na fabricação de tecidos, possibilitou que o
ready-to-wear americano fabricasse modelos em diversos tamanhos a custos
acessíveis.
Com o fim da guerra iniciou-se o período da Guerra Fria, marcado pela
corrida espacial e pela difusão do estilo de vida norte-americano através do
cinema. O novo ideal feminino valorizava as formas da mulher, com luxo e
nostalgia. De acordo com as considerações de Laver (1989), depois de crises a
moda apresenta tendência para o luxo e nostalgia de uma era “segura”.
Percebendo o impulso para satisfação dos desejos reprimidos pela guerra, em
1947, Christian Dior conferiu maior elegância e luxo às roupas, e surgia o New
Look.

A partir dos anos 50 ocorrem profundas transformações com relação ao
modo de produção das roupas. A população passa a ter acesso às criações da
moda. O produto industrial passa a representar uma categoria social que até então
era esquecida: a juventude.
Constatou-se que mudanças nas estruturas políticas, sociais, culturais e
artísticas marcaram as décadas do século XX referenciadas. Nesse período, em
que ocorreram as duas Grandes Guerras Mundiais, manifestações em prol da
emancipação

feminina

e

diversos

movimentos

artísticos

desafiaram

as

convenções vigentes, influenciando o comportamento e a maneira de vestir. O
progresso tecnológico favoreceu o desenvolvimento de uma nova sociedade de
consumo. Todas essas modificações influenciaram profundamente a evolução da
moda seja em relação às variações na modelagem, ou em relação ao modo de
difusão dos produtos do vestuário e das tendências de moda.

CONCLUSÕES
A partir dos dados coletados pôde-se perceber que as mudanças na técnica
de modelar, nas cinco primeiras décadas do século XX, acompanharam a
evolução da sociedade de uma maneira geral, refletindo as aspirações e
inseguranças de cada período.
As novidades para a modelagem do vestuário estavam interligadas com as
mudanças que ocorriam nos campos cultural, artístico, político, social e
tecnológico. Sendo assim, apresentaram semelhanças de forma, cores e temas;
auxiliaram as pessoas a conviverem com períodos de guerra, ou crise, de maneira
mais funcional; serviram como forma de imposição cultural; e ainda, como válvula
de escape para que, em momentos em que tudo parecia perdido, as pessoas
voltassem a sonhar.

Em suma, as transformações ocorridas na moda, nos períodos focados,
estão vinculadas às ocasionadas pelos movimentos artísticos e sociais dessas
décadas.
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O EROTISMO NO SÉCULO XIX: UMA ANÁLISE SOBRE A IMAGEM
DA FOTOGRAFIA E TRAJES. 1

O trabalho apresentado analisou a moda e sua conseqüência erótica
representada através da arte da fotografia e indumentária no século XIX,
especificamente na Belle Époque e refletiu também sobre o valor da arte da
fotografia que trouxe uma nova realidade aos anseios do observador, substituindo as
pinturas dos nus.
A fotografia erótica floresceu na Belle Époque, decorrente do período de
grandes inventos, a riqueza industrial, as grandes festas, os cassinos, as orgias e as
infidelidades e também como novidade até então transforma o voyeur em
espectador ávido por uma carnalidade mais real. Foram investigados os caminhos
que permearam o universo do erotismo, como: a pornografia, o fetiche, o ambíguo,
etc.
O olho do artista – fotógrafo e a modelo, a estética da roupa de baixo,
bem como de sua gestualidade e o terceiro elemento (o mais importante) o intérprete
da construção imagética; serão objetos de estudo dessa pesquisa.
Com a expansão dos esportes e o lazer, as pessoas começaram a usar
o tempo livre para uma exposição maior do corpo, ainda que tímida. No banho de
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mar, as pessoas paulatinamente começaram a descobrir o corpo de uma forma
atípica.
A necessidade de ver e ser visto começou a evidenciar cada vez mais o
corpo e sua valorização, a fotografia é um meio de difundir a idéia de ser conhecido
e divulgar a imagem. Assim, a fotografia muitas vezes se tornou inocentemente
erótica.

O objetivo principal dessa pesquisa foi questionar o valor da fotografia
erótica no final do século XIX e se justifica pela importância da fotografia como arte
representativa, essa representatividade sendo como imitação da realidade. Sendo
imitação da realidade é irreal, se é irreal, é impossível; se é impossível é instigante.
A atitude tanto da modelo quanto do fotógrafo é importante e com isso, a
possibilidade de uma imaginação através da imagem faz com que haja uma
repercussão nos valores. Até então, a intimidade era conhecida através de uma
interpretação de um artista na pintura, com o advento da fotografia passa a ser vista
com mais realidade. A pesquisa visa conhecer o lado mais íntimo do retratado e do
retratador e analisar no conjunto; a estética, a atitude e a indumentária nas fotos.
Esse fator instigante da fotografia erótica é importante para que se
pudesse estabelecer um diálogo com a contemporaneidade.
Os instrumentos utilizados na pesquisa foram os documentais, tais
como: literatura (contos, relatos da época), cinema, arte e especialmente a fotografia
e também de ordem empírica, pois foi necessário analisar a prática ou ação e o
envolvimento do fotógrafo e seu modelo.
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PRODUÇÃO DE DESFILES: OS OPERÁRIOS DA MODA POR TRÁS DOS
BASTIDORES 1

RESUMO
Os desfiles de moda estão na moda. Considerando o momento, buscou-se
pesquisar um pouco sobre o assunto, dando ênfase aos bastidores desses eventos.
O objetivo do estudo é avaliar o processo de produção de desfiles, focando a
análise das funções dos operários da moda. Fez-se pesquisa bibliográfica em textos
que teorizam essa prática e foram colhidas informações através de observações
vivenciadas nos bastidores. A partir da análise, as hipóteses referem-se a algumas
mudanças necessárias na formação dos profissionais atuantes e dos que ainda
surgirão. Levou-se em consideração a área de moda como outras que envolvam
conhecimentos aplicáveis às questões ligadas ao mercado.

1

INTRODUÇÃO

Organizar um desfile de moda é sempre muito gratificante, pois é nesse
momento que o produtor pode desenvolver e utilizar na prática todo seu
conhecimento sobre moda. Ele tem necessariamente que pensar no todo,
estabelecendo, inclusive, um orçamento que se encaixe na disponibilidade do
cliente, que cubra as despesas com sua equipe e, principalmente, traga retornos
favoráveis, que justifiquem o trabalho e o investimento.
A primeira grande exigência de um organizador é a sua experiência na
atividade. Vale ressaltar que, além de experiente, o produtor necessita apresentarse calmo e dispor de profundo conhecimento sobre moda. O equilíbrio para atuar
nas situações imprevistas é fundamental para o sucesso do evento, mas ele
somente existirá se houver domínio do conteúdo que se está tratando. Observa-se,
1
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contudo, que entre os produtores de moda existe carência de informação e de
formação profissional.
Para a realização da presente análise, foram utilizadas experiências
empíricas, vivenciadas pela autora em alguns trabalhos como camareira, assistente
de produção, coordenadora, gerente de camarim e como produtora de alguns
eventos. Fez-se uma pesquisa bibliográfica que referenciasse as peculiaridades
sobre produção de moda, mais especificamente dos desfiles através da leitura de
textos que teorizam a prática.

2

O QUE É UM DESFILE DE MODA?

Para visibilidade de tendências e estilos lançados a cada estação,
estilistas e grifes do mundo inteiro apresentam desfiles dos mais simples aos mais
sofisticados, capazes de levar o público ao êxtase no momento de maior impacto da
apresentação. Contudo, a produção de um desfile de moda não é um trabalho
simples, trata-se de uma relação dicotômica entre desafio e glamour. (JOFFILY,
1991)
Todo desfile de moda é um ritual, uma cerimônia que se inicia com a
determinação da unidade da coleção, a escolha do local, preparação de todo
ambiente como iluminação da passarela, escolha da música certa para o tema.
Trata-se de uma verdadeira celebração do ato criativo. Segundo Chataignier (1996),
organizar um desfile de moda é tarefa árdua e complexa, no entanto, muito
desafiadora, uma vez que exige conhecimento sobre moda, calma e muita simpatia
para comandar uma equipe grande de pessoas envolvidas no evento. A produção
inicia-se a partir de um projeto, no qual todas as etapas são descritas
minuciosamente com seus respectivos custos.
O casting (seleção de modelos) é um trabalho demorado e bastante
cauteloso, quando devem ser escolhidos os modelos que se encaixem com o tipo
da coleção a ser apresentada, observando o biótipo, a desenvoltura e
principalmente, se atende à exigência do cliente. É importante que todos os
modelos tenham consciência que a roupa sempre vem em o primeiro plano, o que
definirá sua atitude no momento do desfile, quesito básico para um bom resultado.
Uma das tarefas árduas e demoradas, porém essencial, é o momento da prova de
roupas, a familiaridade com o traje impede imprevistos no momento em que ocorre

a troca de roupa. Os assistentes responsabilizam-se por receber os looks (roupas,
sapatos e acessórios) completos do estilista, e colocar neles os crachás contendo o
nome do modelo, da marca ou estilista, a ordem de entrada e seus possíveis
acessórios.

2.1 Os operários da moda: por trás dos bastidores

Segundo a jornalista Henriete Mirrione (Textília Press, 2002), para a
produção de um evento faz-se necessário a formação de uma equipe de trabalho.
Na Produção de um desfile de moda vários profissionais são envolvidos diretamente
na sua realização. Durante todo o processo, existe muita movimentação por parte
dos organizadores, todos têm responsabilidades no desempenho de suas funções.
Muitos trabalham sem descanso, durante semanas e até meses antes de começar,
chegando a trabalhar dezesseis horas seguidas durante e depois do evento.
Inicialmente, seleciona-se a equipe de produção, composta de assistentes, stylist,
modelos, cabeleireiros, maquiadores, fotógrafos, cenógrafos, DJ (disc jockey),
camareiros, seguranças e passadeiras. Em seguida, contatam-se outras equipes
que irão participar do evento, responsabilizando-se pelo som, luz, trilha sonora,
cenário, montagem da estrutura, dentre outros.
Existem, porém, profissionais dos bastidores que o público não vê, e,
desconhece as dificuldades inerentes a um desfile de moda. Muitos acreditam que
todos os envolvidos desenvolvem atividades glamourosas, mas na verdade estão
desempenhando o papel de operários da moda. Embora não apareçam, são eles os
grandes responsáveis pelo ritmo do desfile, bem como a qualidade dos looks
apresentados. Os cabeleireiros e maquiadores lidam com a aparência dos modelos,
fazendo com que eles interajam com a criação. É importante que captem o clima
proposto, e executem o trabalho de forma ágil. O DJ ao providenciar a trilha sonora,
deve obedecer ao clima da coleção apresentada, causando impacto positivo. Além
disso, as músicas selecionadas não devem apresentar lacunas, o que resultaria na
quebra do ritmo das entradas. A parte estrutural, a cenografia e a luz são
fundamentais, com suas diversas graduações, tendo ligação direta com o ambiente.
Também é indispensável à função do camareiro, ciente de suas responsabilidades
que consiste em acompanhar a prova de roupa, executar e conferir os cartões de
identificação com a descrição de cada look; não esquecendo de tirar as etiquetas,

abrir zíperes e botões, verificar a ordem correta de entrada, deixando tudo pronto
para ser usado e finalmente, fazer a troca de roupa dos modelos durante a
apresentação.
O stylist é quem define a identidade da marca, cabendo a função de
transportar o sonho do criador, numa versão mais elaborada, ao público. Ele faz a
edição de toda a coleção, isto é, organiza os looks que mais se harmonizam,
podendo ser por cores, padronagem, materiais e acessórios, sem a preocupação de
quebrar regras. Ele escolhe a trilha sonora, a cenografia, faz o ensaio dos modelos
na passarela, em concordância com o estilista. Começa o trabalho alguns dias,
semanas e até meses antes, participando do desenvolvimento do produto,
assessorando o estilista para conseguir uma melhor interação com a coleção. O
estilista ou designer de moda é um profissional com graduação em moda,
representando uma resposta à exigência atual das indústrias de confecção de
maneira geral. A sociedade está mudando, criando novas exigências e obrigando os
profissionais a adquirir conhecimentos específicos. (FEGHALI e DWYER, 2001).
Durante um evento, o camarim se transforma em uma maratona descrita
apenas por aqueles que presenciam o esforço e a capacidade de toda equipe.
Sabe-se que tudo é planejado para que fique perfeito, visando a satisfação do
cliente, para que no ano seguinte aconteça novamente de modo que, mas nem
sempre as coisas saem como planejado. Entretanto, os modelos surgem na
passarela com aquela tranqüilidade e desenvoltura.

3 CONCLUSÃO

Tendo em vista que produção de desfile de moda vem ocorrendo com
maior freqüência nos últimos anos, esse assunto exige muita atenção e desperta
interesse pela profissão. Fatores, como a globalização e a competitividade, podem
ser apontados como causa desse aumento de freqüência e consequentemente a
procura pela profissão que carrega consigo a imagem “glamourosa” de profissionais
que estão sempre em evidência na mídia local. Entretanto, o estudo mostrou que a
atividade é árdua e não fornece estabilidade. As observações resultantes das
experiências vivenciadas confirmaram as hipóteses iniciais de que organizar um
desfile de moda exige técnica e conhecimento. Assim, as hipóteses remetem a

pensar nos desfiles de moda de forma mais sólida e consistente, tendo em vista que
os dados forneceram subsídios para analisá-los em sua total complexidade.
Sugestões necessárias na formação de profissionais que estão surgindo
no mercado: consolidem sua formação, mesmo aqueles que já atuam no mercado;
a valorização e o reconhecimento do profissional competente; a melhoria da
perspectiva de mercado. Contudo, apesar da restrição de mercado, estão
acontecendo muitos eventos nesse sentido, no qual exige profissionais preparados
com maiores conhecimentos e envolvimento, onde o desenvolvimento do
conhecimento empírico constitui um diferencial de sucesso.
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MODA DOS EXCLUiDOS: O UNIVERSO DO LOUCO 1

NEGATIVO DA ALMA
No início de 1997, assisti a um documentário na TV Educativa sobre um
homem que havia sonhado conhecer o mundo como marinheiro e passou quase
50 anos dentro dos muros do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, no subúrbio
do Rio de Janeiro.
“Um dia, eu simplesmente apareci no mundo”, era como Arthur Bispo do
Rosário

costumava

referir-se

a

seu

nascimento.

Diagnosticado

como

esquizofrênico - paranóico, morreu em 1989 como um dos grandes nomes das
artes plásticas – suas obras representaram o Brasil na Bienal de Veneza, em
1995, sendo requisitadas para exposições pelo mundo.
Costumava contar que um dia ouviu uma voz dizer: “Vá e reconstrua o
mundo”. Começou a juntar objetos encontrados na sucata do asilo e, a partir daí,
construiu um mundo em miniatura, como se estivesse fazendo uma reciclagem
da escória da civilização industrial. Sem saber, produzia arte de vanguarda. O
seu quarto era o limite espacial do seu mundo particular, mas a sua mente não
tinha limites: vagava por mundos abstratos onde as fronteiras não existiam.
Produziu uma obra visceral, muitas vezes tendo de desfiar o próprio uniforme
para conseguir material para sua arte.
O contato com a obra de Arthur Bispo do Rosário despertou em mim o
desejo de realizar uma pesquisa sobre essas pessoas esquecidas pela
sociedade, relegadas ao terreno árido dos manicômios. Os labirintos solitários
percorridos por elas na perda e

na busca de si mesmas, onde o delírio e

realidade se misturam, sempre me fascinaram.
Na obra de Samuel Beckett, em seu romance Murphy, o personagem
abandona o mundo exterior para tentar viver no mundo do espírito. É a história
de um indivíduo que chega em casa, tira a roupa toda, senta-se numa cadeira de
balanço, amarra e tenta penetrar em seu interior.
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Na pesquisa retorno ao tema da loucura, mas com outra perspectiva:
desenvolver uma trajetória de investigação, buscando mapear o universo de
Jaime Figura e sua relação com o seu corpo e a sua vestimenta que ora é seu
casulo ora é sua maneira de se expressar, questionar e reafirmar seu “eu” diante
do outro. Utilizando como suporte o seu corpo -“trajetória acelerada”-, Jaime
Figura, nosso objeto de estudo, constrói e desconstrói sua relação com o mundo
através de sua vestimenta.
A pesquisa: MODA DOS EXCLUÍDOS: O UNIVERSO DO LOUCO, assim
como no romance Murphy, busca navegar por estas possibilidades infinitas de
“eus”. Um mergulho dentro do próprio homem, dentro do seu sexo, dentro de
sua mente, dentro do seu próprio silêncio, retratando um tema que ora desperta
interesse ora afugenta e aprisiona, pelo próprio preconceito do que vem a ser.

GÊNESE DA SEGREGAÇÃO
“Acho que loucura é perfeição. É como enxergar. Ver é a pura loucura do corpo. Letargia.
A sensibilidade trêmula tornando tudo ao redor mais sensível e tornando visível, como um
pequeno susto e impalpável. Ás vezes acontece um desequilíbrio equilibrado assim como
uma gangorra que ora está no alto ora está no baixo. E o desequilíbrio da gangorra é
exatamente o seu equilíbrio.” Clarice Lispector

Michel Foucault considerava a loucura herdeira da lepra. Nos dois casos, a
exclusão foi adotada como resposta a um “mal” complexo demais para ser
solucionado. Mas foi preciso um longo período de latência, para que a loucura,
assim como a lepra, desencadeasse reações de divisão e constituísse num
espaço moral de exclusão.
No final da época medieval, as pestes e as guerras assolavam o mundo e o
tema da morte dominava o pensamento do ocidente. O medo e a certeza
inexorável da finitude fazem com que esses tempos sejam assombrados pela
presença descarnada da morte. O cineasta sueco, Ingmar Bergman, retratou
essa temática surrealista em o “Sétimo Selo”, mostrando as dúvidas e as
angústias existenciais de um cavaleiro medieval, que joga xadrez com a morte
buscando a revelação de verdades e a protelação da iminente finitude.
O tema da loucura assume lugar no centro das artes plásticas e literárias,
transformando-se no espaço do desatino, com o papel de crítica social e moral.

“A loucura e o louco tornam-se personagens maiores em sua ambigüidade:
ameaça e irrisão, vertiginoso desatino do mundo e medíocre ridículo dos
homens”. (Michel Foucault, 1972, p.14).
Um objeto domina o imaginário da renascença: a Nau dos Loucos.
Estranho barco que desliza pelos rios e mares, levando sua carga insana de uma
cidade para outra. Os loucos eram escorraçados do convívio social, condenados
ao destino errante. Freqüentemente eram deixados sob a responsabilidade de
marinheiros que se encarregavam de levar os loucos para portos longínquos,
garantindo assim que eles não voltariam, tornando-os prisioneiros de sua própria
partida. “ Não é fácil levantar o sentido exato desse costume. Seria possível
pensar que se trata de uma medida geral de expurgo que as municipalidades
fazem incidir sobre os loucos em estado de vagabundagem: hipótese que por si
só não dá conta dos fatos, pois certos loucos, antes mesmo que se construam
casas especiais para eles, são recebidos nos hospitais e tratados como louco” .
( Michel Foucault, 1972, p.10).
Os grandes hospícios e casas de internamento são contemporâneos à era
clássica

e, assim como ela, já nascem dicotômicos. Obra de assistência e

punição, a institucionalização da loucura não é um gesto de aprisionamento
apenas, constitui-se num emaranhado de estranhas ligações com significações
políticas, sociais, morais, religiosas e econômicas, situando-se no contexto das
estruturas que regem o mundo clássico. “Não se deve esquecer que poucos
anos após sua fundação, o único Hospital Geral de Paris agrupava 6000
pessoas, ou seja, cerca de 1% da população”. (Michel Foucault, 1972, p.55).
Em “A História da Loucura na Idade Clássica” Foucault não considerava a
experiência clássica e moderna da loucura uma figura total, não representando o
caminho para a verdade positiva. É uma figura fragmentária, um conjunto
desequilibrado por tudo aquilo de que carece, isto é, por tudo aquilo que oculta.
Mas, apesar disso, a experiência trágica da loucura continuou a persistir em
vigília à espera de um desocultamento. “A bela retidão que conduz o
pensamento racional à análise da loucura como doença mental deve

ser

reinterpretada numa dimensão vertical; e nesse caso verifica-se que sob cada
uma de suas formas, ela oculta de maneira mais completa e também mais
perigosa essa experiência trágica que tal retidão não conseguiu reduzir. No

ponto extremo da opressão, essa explosão a que assistimos desde Nietzsche,
era necessária”. (Michel Foucault, 1972, p.29).
Continuamos a agir diante do fenômeno como se não tivéssemos nada a
ver com isso, como se o louco fosse sempre o outro. A loucura é vista de
maneira estereotipada, a visão que está enraizada na mente da maioria das
pessoas é a de que o louco é uma ameaça a si mesmo e à sociedade que
precisa ser controlada. A psicanálise mostra que os fenômenos podem acontecer
com qualquer um. Freud dizia: “O indivíduo é um que conhece e outro que não
conhece e do qual nada pode saber”. O limite entre a sanidade e a loucura é
tênue. O homem plasma-se a todo o momento, sua mente é rica demais para ser
tratada com maniqueísmos.
O louco em geral mistura-se com os outros; por não ter consciência do seu
desatino, ele só é louco no olhar de uma outra pessoa, que possa distinguir o
exercício da razão. A própria sociedade que homogeneíza e padroniza, é quem
define as fronteiras entre a sanidade e a loucura, e através do seu poder reduz a
loucura ao silêncio do asilo.
Aqui no Brasil, Nise da Silveira foi uma das precursoras do movimento,
desde a década de 40; ela introduziu no Centro Psiquiátrico de Engenho de
Dentro a Terapêutica Ocupacional como forma de socialização e compreensão
da realidade interior do interno. Esse trabalho deu origem ao Museu de Imagens
do Inconsciente, fundado em 1952, possuindo atualmente 300.000 documentos
plásticos.
JAIME FIGURA – UM SER MUTANTE
“ Loucura é a razão sublime para o olho perspicaz. Muito juízo é pura e simplesmente loucura. A
opinião da maioria nisto em tudo prevalece. Se concordas, és sensato. Discordando é perigoso e
acorrentado no ato.” Emily Dickinson

Jayme Figura, baiano de Salvador, casado, pai de família, há mais de 12
anos vem desafiando o imaginário popular com sua maneira de se vestir
inspirada no movimento punk com resquícios de um cavaleiro medieval e até
fragmentos de figurinos de filmes intergaláticos americanos. Ele não segue a
estação da moda, mas utiliza seu corpo como suporte para externar as suas
impressões, dilemas, repertório e questionamento diante do outro.

Jaime Figura é um personagem que transita entre a sanidade e a loucura,
pelas ruas de Salvador – um homem que anda mascarado, com trajes pretos e
futuristas. Uma autêntica escultura ambulante, impressão passada pelas roupas
e adereços metálicos que usa. Performático e criativo, chega a assustar muitas
pessoas, sobretudo à noite, com seu visual construído a partir de plásticos,
couros, sobra de pano.
Trata-se de um artista plástico que criou uma vestimenta de metal e
borracha. Ele usa um capacete para esconder o rosto e não tem espelho em
casa. Usando uma roupa preta, reciclada a partir dos elementos encontrados nas
sucatas, principalmente couro e alumínio, é, segundo ele, uma resposta às
pessoas. Apesar do seu

visual agressivo que chega a chocar as pessoas

quando o encontra perambulando pelas ruas do Pelourinho, ele se considera
uma pessoa pacifista.
Ele respira por um orifício e tem uma visão parcial de dentro da máscara. O
motivo? "Tenho que mostrar a minha arte e não quero mostrar meu rosto" justifica. Quando questionado se não sente calor dentro dessas roupas,
responde: “ - Não, porque eu já me acostumei com a temperatura que eu criei.
Porque eu a controlei. Na época em que eu servi o Exército, eu aprendi muita
coisa”
Jaime Figura é uma fonte de inspiração e investigação para os estilistas
locais, assim como pesquisadores do comportamento humano. O que faz uma
pessoa adotar uma postura tão misteriosa? O que leva uma pessoa a esconder o
rosto, sua identidade e viver indecifrável por tantos anos? O que leva uma
pessoa a questionar o belo e viver com as formas do grotesco? do bizzaro?
Como diz Cristine Mesquita ao descrever Jardelina Silva o mesmo pode ser
afirmado para Jaime Figura : “ Suas performances são imagens radicais que
ousam questionar a moda, ousam dizer de si e escutar o corpo, ousam dialogar
com instâncias sensíveis, ousam criar incômodos ” .( Mesquita, 2002, p.125).
Criar era a sua vida, a sua salvação, como Gregor Samsa – personagem do
livro “A Metamorfose” de Franz Kafka -, que amanhece uma barata gigante e
sofre a incompreensão dessa nova condição; Jaime Figura possuía consciência
da segregação social e se metamorfoseia, transcendendo de forma lúdica a
solidão do seu cárcere. A fuga da realidade possibilita a criação de um mundo
fantástico, cheio de poesia e beleza.

Jaime Figura é a simbiose de Arthur Bispo do Rosário, Gregor Samsa,
Muphhy, Artaud e outros seres reais ou imaginários que se configuram e se
metamorfoseiam através de um corpo; como diz Carol Garcia: “É uma pele social
que reveste a pele simbólica, camaleonicamente alterada conforme o grau de
socialização. De um lado está o indivíduo, de outro o personagem social que
quer encarnar. O corpo assume o controle sobre sua folhagem, não mais
temporária ou ditada por padrões de beleza impostos”. (Garcia,2002, p.26).

Fotos de Jaime Figura : Nilo Mota
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ESTRATÉGIA PARA PROJEÇÃO DE UMA CONFECÇÃO TÊXTIL NO
MERCADO 1

INTRODUÇÃO

Este trabalho irá buscar elementos que determinem as viabilidades financeiras,
técnicas e mercadológica para a criação de uma empresa de pequeno porte
em Goiânia. Buscando identificar as melhores ferramentas a serem utilizadas
para melhor aproveitamento de todos os recursos internos e externos dentro do
contexto administrativo do negócio.

Apresentação do Relatório

Segundo pesquisas feitas pelo SEBRAE, (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros
e Pequenas Empresas), 90% micro e pequenas empresas fecham antes de
completarem um ano de vida. Daí surge à necessidade de se estabelecer um
projeto anterior à abertura de uma nova organização, tornando assim as
possibilidades dos erros e acertos mais visíveis e controláveis por aqueles que
desejam entrar no mercado.
Para se criar um negócio não basta ter uma idéia brilhante na qual todos
acreditam. Vai-se muito além disso; é preciso executar pesquisas que vão
desde os fatores históricos que integram o mercado a ser conquistado, até
aspectos práticos de uma empresa similar a que será criada.
Feito o estudo das viabilidades tecnológicas, econômicas e mercadológicas,
assim como observações dos processos internos de concorrentes, o
empreendedor passa a ter dados mais consistentes para desenvolver seu
plano de negócios e ao certo entrará com mais resistências competitivas no
vasto e concorrido mercado.
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O PLANO DE NEGÓCIO

O roteiro a seguir indica todas as etapas para a elaboração de um plano de
negócio consistente para o estudo da viabilidade na criação de uma confecção
têxtil.

Configuração Técnica

Registro da organização
Marca
Localização
Tecnologia
Mix de produtos
A missão
Os objetivos
Orçamento

Organização e métodos no empreendimento

Estrutura organizacional

Os eventos do organograma
O organograma Geral
Guia de Competências ou Funcionograma
Manual de Padrões e Rotinas
Formulários
Layout

Plano de produção

O processo produtivo
•

Descrição do Processo

Interno
Externo
•

Regime de Operação

•

Planejamento e Controle da Produção

Planejamento e Estratégico da Produção
Planejamento-mestre da Produção
Programação da Produção
Acompanhamento da Produção

3.4 - Plano de qualidade
•

Seleção das Ferramentas de Controle da Qualidade para Produção

Algumas ferramentas
¾ Perda Zero
¾ Fluxograma;
¾ Células de produção;
¾ Kanban;
¾ Programa 5S

Plano de logística

Fornecedor
Embalagem
Transporte
Armazenagem
O armazenamento de artigos para produção
O armazenamento de produto acabado

Controle de Estoque e Pedidos
Curva ABC
MRP
Sistema Computacional
Comercialização

3.6 Sistemas de Informações - SOFTWARE
On-line
Cadastro
Caixa Registradora
Pesquisa por CEP
Notas e Faturas
Fluxo de Caixa
Melhor item vendido
Mala direta
Lucro por período
Vendas
Fluxo de Caixa
Propaganda e Marketing
Compras
Ordem de Compra
Histórico de Vendas
Histórico do Movimento
Reparação de Mercadoria
Tamanho e Cor
Manutenção de Estoque
Código de Barras
Promoções
Inventário Físico
Relatório de Estoque por Data
Comissões
Integração do Sistema
Importação e Importação de dados

Segurança

Plano de recursos humanos

Descrição de cargos
Administração dos Salários
Recrutamento
Seleção
Contratação/Registro
Treinamento
Avaliação de desempenho
Integração das pessoas ao trabalho

O Plano de Marketing

Analise de mercado
O mercado de confecções da cidade
O Mercado dos confeccionados do estado
Mercado dos confeccionados no país
Mercado Internacional
Ameaças
Oportunidades
Clientela
Segmentação
Concorrência
Pontos Fortes
Pontos Fortes
Fornecedores
Estratégia de Marketing
O Produto
Tecnologia
Vantagens Competitivas

Planos de Pesquisa e Desenvolvimento
Preço
Distribuição
Promoção e publicidade
Serviços ao cliente (venda e pós-vendas)
Relacionamento com o consumidor final

O Plano Financeiro

Custo de instalação
3.9.2 - Investimento / capital de giro
Despesas iniciais
Total de investimento
Produção para demanda
Comercialização
Custo de mão de obra
Despesas gerais e administrativas
Matéria prima
Totais variáveis
Custos fixos
Preço de venda
Tributos
Receitas
Gastos
Resultados
VPL
Payback

CONCLUSÃO

Este plano de negócio permite formar a estrutura da organização, definindo as
estratégias para cada área e apresentando projeções a longo prazo que

ajudarão a organização a minimizar as possibilidades de fracasso e a curto
prazo no diagnóstico de problemas operacionais ainda na origem.

A elaboração de estratégias aos entrantes através de um plano de negócios,
leva a um melhor entendimento do processo, facilitando a absorção das
informações que validem as intenções de criar uma confecção têxtil,
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SELEÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE DA QUALIDADE PARA
PRODUÇÃO EM INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO 1

Resumo
A qualidade é um fator crucial para se enfrentar a acirrada concorrência assim como
os próprios clientes os quais exigem um atendimento acessível, seguro e confiável,
cabendo às ferramentas da qualidade viabilizar a ordem da estrutura interna e
externa, emitindo reflexos positivos ao externo.
O objetivo deste é apresentar ferramentas da qualidade mostrando como utilizá-las
em uma organização de confecção têxtil, onde os procedimentos são simples,
porém cautelosos, visando à eficiência e eficácia do trabalho.

As Ferramentas da Qualidade Selecionadas para os Processos de uma
Organização Têxtil
Qualidade é fator de suma importância a um produto ou serviço e a acirrada
concorrência gera ao mercado a exigência de um atendimento perfeito, acessível,
seguro e no tempo certo às necessidades dos clientes.
Os programas de qualidade podem ou não ser eficientes em uma organização,
dependendo de sua aplicabilidade e da maneira que seus componentes o encaram.
Para a elaboração desse programa dentro de uma organização têxtil foram
selecionadas cinco ferramentas consideradas fundamentais para os procedimentos
internos para uma empresa nesse segmento, frente a observações práticas destas
organizações, sendo estas: fluxogramas; células de produção; kanban; perda zero e
programa 5S.

Fluxograma
O fluxograma em PALADINI (1997, p.72), encontramos que: “O fluxo permite visão
global do processo por onde passa o produto e, ao mesmo tempo, ressalta
operações críticas ou situações em que haja cruzamento de vários fluxos.”
1
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OLIVEIRA (1995, p.11-15) afirma que devido “à representação gráfica, o fluxograma
facilita a visualização das diversas etapas de um determinado processo”, o que
permite a identificação de processos que precisam de atenções especiais.
No contexto de uma confecção têxtil o fluxograma se inicia com a definição do
produto até o momento de entrega ao varejo, desta forma mostrando precisamente o
fluxo das operações, através de símbolos, propiciando uma visão clara do processo,
identificando o caminho que o produto trilha, facilitando a localização de ações
específicas de cada operação e também os locais onde existem operações críticas
ou momentos de turbulências, cooperando para a identificação de “gargalos”.

Células de Produção
As células de produção para PALADINI (1997, p. 76), “é a organização do processo
produtivo geral em pequenas fábricas, de forma a transformar setores da empresa
em clientes e fornecedores um do outro”.
Dentro das perspectivas internas de uma confecção têxtil as células de produção
podem a exemplo ser dividida como : célula de criação e célula de produção a qual
pode ser subdividida em: operadores de máquina reta; operadores de máquina
galoneira; operadores de máquina; overloque; acabamentos; arremate; etiquetagem
e embalagem.
O que ocorre é uma divisão do trabalho, estabelecendo as funções e as atividades
específicas, minimizando o tempo ocioso, aumentando a produtividade e
estabelecendo relacionamentos integrados, onde o sucesso de um dependerá da
responsabilidade do outro, fazendo com que as cobranças sejam mútuas.

Kanban
PALADINI (1997, p.76) define o kanban como sendo “uma técnica para
programação e controle da produção, em geral associada à minimização de
estoques (decorrência de seu uso)”.
Para TAVEIRA (2003)
“Os princípios do just in time estão presentes no Kanban: através da eliminação de
perdas; clareando as movimentações dos produtos; as atividades são efetuadas

conforme necessidade; propiciando também um estoque mais controlado; dando
flexibilização à produção.“

O mesmo autor revela que o Kanban se divide em duas possibilidades de requisição
uma para produção (ordem de produção/conserto) outra para pedidos (requisições
de compra). Os cartões de autorização indicam a quantidade e a procedência das
peças em produção, melhor dizendo em movimento na produção.
O sistema kanban em uma organização têxtil deve funcionar a partir do envio ao
corte, após a definição do produto, uma “caixa” contendo tecidos, linhas, aviamentos
e um cartão de produção onde deverão constar informações personalizadas a cada
tipo de peça sobre o produto, por exemplo, quantidade, modelo e outros. Feito isso a
caixa se movimentará dentro do circulo de processo produtivo até que seja
rigorosamente efetivado.
Para auxiliar o kanban pode ser utilizado também o sistema Andon, onde segundo
TAVEIRA (2003) “ são duas lâmpadas (amarela e vermelha) fixadas em cada célula
de produção”. A amarela indica um problema e a vermelha à insistência do mesmo.
Essas lâmpadas podem ser utilizadas para todos acontecimentos, que possam
interromper a produção, inclusive para falta de material. Para tanto, deve existir,
dentro do quadro efetivo um auxiliar de produção responsável pela manutenção do
processo.
O kanban, baseado nestes dados de utilização dos cartões dentro de uma
confecção têxtil, tem por objetivo reduzir o tempo de espera, diminuindo o estoque e
melhorando a produtividade interligando todas as operações num fluxo uniforme
ininterrupto.

Perda Zero
PALADINI (1997, p.100) afirma que:
[...] “trata-se de um conjunto bem organizado de esforços que visam eliminar
desperdícios. Num primeiro momento, a meta desta estratégia é eliminar erros, falhas,
refugos, defeitos etc. A seguir, considera-se que tudo o que for essencial para a produção
é perda e parte-se, então, para racionalização global do processo”.

Sendo assim a Perda Zero, ajuda na otimização de todos os recursos da
organização evitando desperdícios e reduzindo custos.

Com o objetivo de evitar desperdícios a ferramenta “perda zero”, inclusa em uma
organização têxtil, evita ocorrer sobras de tecidos e aviamentos que possam vir a
caírem em desuso ou mesmo para coagir sobras de retalhos que não possam ser
aproveitados imediatamente.
Para que não ocorram essas perdas as peças devem ser cuidadosamente
planejadas junto ao setor de compras, onde cada modelo recebe uma definição de
quantidade facilitando assim o cálculo da quantidade de artigos a serem compradas.
No momento da produção da peça piloto deve ser feita observações no sentido de
prevenir possíveis defeitos, onde o modelo da roupa, sendo avaliado no aspecto
visual, de produção e de vendas. Os erros e falhas devem ter um foco especial, pois
as costureiras preferivelmente devem ser supervisionadas por um gerente de
produção (especialista) que será não só responsável pelo andamento do processo,
mas também pelo treinamento das mesmas.

Programa 5S
O nome 5S é o mais utilizado e vem das iniciais das cinco técnicas que o
compõe(NATALI, 1995, p. 38):
1ºS - Seiri (senso de utilização): separar as coisas necessárias das desnecessárias;
2ºS - Seiton (senso de organização): ordenar e identificar as coisas, facilitando
encontrá-las quando desejado;
3ºS - Seisou (senso de zelo): criar e manter um ambiente físico agradável;
4ºS - Seiketsu (senso de higiene): cuidar da saúde física, mental e emocional de
forma preventiva;
5ºS - Shitsuke (senso de disciplina): manter os resultados obtidos através da
repetição e da disciplina.
Conforme RIBEIRO (1994, p. 71) “ o 5S pode ser implantado como um plano
estratégico que, ao longo do tempo, passa a ser incorporado na rotina, contribuindo
para a conquista da qualidade total e tendo como vantagem o fato de provocar
mudanças comportamentais em todos os níveis hierárquicos.
A utilização do programa 5S dentro de uma confecção têxtil por etapas:
Senso de Seleção (Utilização): para distinguir o necessário, o Kanban, auxilia
eficientemente neste processo de forma apenas artigos a serem utilizados, estarem

em movimento; as linhas e aviamentos devem ser adequados sempre que
necessário e possível as peças a serem produzidas sem que haja desfalque na
imagem do produto;para evitar excessos, desperdícios e má utilização, a compra
dos artigos precisa ser devidamente planejada pelo estilista junto ao departamento
de compras.
O segundo passo é o Senso de Arrumação/Ordenação: As coisas no lugar certo, é
de suma importância em uma indústria têxtil, e para tanto a existência de espaços
individuais reservados para estocar os itens de produção por gênero, de maneira a
estarem rapidamente à disposição e de fundamental importância para manter a
arrumação
O Senso de limpeza: Além da limpeza geral, cada ambiente de costura no término
do dia de trabalho deverá ser organizado por cada operador, retirando os excessos
da sua mesa de trabalho na qual debaixo recomenda-se haver disponível uma
pequena caixa para que os restos de linhas e tecidos sejam depositados.
O Senso de Conservação: No que tange a este item o que deve ser feito é mostrar
ao trabalhador que conservar o ambiente limpo e organizado, é extremamente
importante, pois é neste local onde o mesmo passa a maior parte do seu dia.
Por último o Senso de Autodisciplina: Para conservar o ambiente em harmonia e
edificação do local de trabalho ordenado, limpo e saudável, os funcionários devem
ser sempre avaliados e motivados pelo gerente de produção que estará sempre
relembrando o mesmo da importância destas condições no dia a dia.
O “5S” traz uma responsabilidade de educar o colaborador no sentido de manter a
ordem, a limpeza e saúde dos mesmos e na hipótese de criação de uma nova
organização a implantação deste programa será menos complexas, pois eles
chegarão e já serão informados da utilização deste recurso para a manutenção do
ambiente de trabalho.
Conclusão
Essas ferramentas apresentadas buscam a eficiência do trabalho e utilizá-las de
maneira correta e trabalhar para que haja um comprometimento de todas as partes
envolvidas com o bom andamento da implementação destas, traz a excelência do
desenvolvimento dos processos padrões de uma industria têxtil. Para bom
andamento do processo as tarefas e atividades devem ser distribuídas e

programadas com o intuito de não gerar conflitos entre os envolvidos no processo
além de facilitar o fluxo de produção. Para aplicabilidade destas ferramentas se dá
por importantes reuniões periódicas (mensais) com o operacional, buscando
participação de todos, para identificar problemas e avaliar sugestões de melhorias.
A implantação das ferramentas, embora as selecionadas sejam compostas

por

técnicas simples deve seguir alguns passos, tais como: sensibilizar a alta
administração para que esta se comprometa com a condução das ferramentas;
definir um responsável pela execução;

anunciar para todos os integrantes da

organização; executar treinamento; elaborar um plano o qual deve definir objetivos a
serem atingidos, estratégias para atende-los (ações) e meios de verificação.
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EMILIO PUCCI – UMA ANÁLISE DE LOOK NUMA PERSPECTIVA
SOCIOSSEMIÓTICA E COMUNICATIVA 1

Introdução
O objetivo deste trabalho é realizar a leitura de um look
específico do estilista Emilio Pucci, tomando como base não
somente a biografia do estilista, mas também analisando a época
em que o estilista atuou, os valores culturais vigentes, suas
inspirações, e as aspirações sociais e individuais de então que se
expressavam através da moda.
Época, valores e aspirações serão submetidos a um olhar
crítico, considerando aspectos da cultura e da linguagem da moda,
o discurso que ela tece e as conexões entre a moda materializada e
as motivações que inspiram o ato de vesti-la.
Através dessa leitura, será demonstrado se o estilista e sua
obra caracterizam-se pela autoria ou por releitura.

Emilio Pucci – Uma breve biografia
Emilio Pucci nasceu em Nápoles no seio de uma importante
família de origem nobre, tendo recebido o título de Marquês de
Barsento. Cresceu no coração de Florença em um palácio repleto
de obras de arte de Leonardo da Vinci, Botticelli, Rafael. Mais tarde,
Pucci freqüentou universidades nos Estados Unidos, permanecendo
ligado para sempre na cultura do Novo Mundo.
Quando começou realizar trabalhos como estilista, em 1948,
Emilio Pucci era piloto da aeronáutica. Apenas muito mais tarde
(1959) abandonaria o exército para seguir apenas sua carreira na
1
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moda. Apesar das críticas vindas de seu meio social aristocrático,
onde trabalhar era considerado uma coisa ruim, Pucci encarou o
“pequeno escândalo” que causou com bom humor.
A maior inspiração para suas criações era a Ilha de Capri,
onde normalmente se refugiava para descansar e criar suas
coleções. As cores vibrantes, a natureza do Mediterrâneo e todo
um estilo de vida da ilha permearam sua obra através dos anos.
Outro grande fator determinante para o estilo Pucci foi a
junção inédita que ele obteve entre o clássico, o refinado, o
artesanal, com o moderno, o prático, o esportivo. Isso reflete
claramente o resultado do encontro das origens nobres com a
experiência de vida nos Estados Unidos. Impossível deixar de notar
que Pucci tendia ao lado inovador, refrescante, do ineditismo e de
sensibilidade às novas necessidades e anseios das mulheres do
pós-Guerra.
Pucci era contra qualquer elemento inútil ou redundante no
traje feminino. Em suas criações, não havia corpetes, enchimentos
ou forros incômodos. A personalidade e o corpo da mulher eram,
para ele, as grandes estrelas que deveriam brilhar através da roupa
- roupa que deveria ser prática e confortável, além de valorizar a
mulher que a vestia.
Para atingir melhor seus objetivos, Pucci criou novos tecidos,
como o jérsei de seda e o Emilioform, uma mistura de 45% de
xantungue e 55% de náilon.
Pucci criou também um inovador catsuit para esqui, batizado
de Cápsula, em homenagem às pesquisas da NASA. Lançou um
body em seda stretch chamado de Viva Panty, que não apertava
nem comprimia o corpo da mulher.
Mas aquilo pelo qual ficou mundialmente conhecido foram
suas estampas geométricas e ultra-coloridas, inspiradas em artistas
diversos de arte abstrata e pop art inglesa. Nos anos 60 e 70
reinava a mais completa “Puccimania”, e procurava-se o “look Pucci
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total”, vestindo desde lingerie até acessórios Emilio Pucci como
sinônimo de elegância e modernidade.
Pucci fez um estrondoso sucesso nos anos 60/70 porque
mantinha uma sintonia natural com o espírito da época, que era o
espírito libertário, revolucionário, de rompimento com o status quo
de tempos passados, conservadores e repressores. A moda de
Emilio Pucci era o retrato da energia renovadora de toda uma época
e seu estilo definiu o (bom) gosto na moda ocidental por muitos
anos.

O Look
O look a ser analisado neste trabalho pertence à coleção
Primavera-Verão 2005 da casa Emilio Pucci, cujo designer hoje é
Christian Lacroix.
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Foto nr. 1 – Look Pucci Primavera-Verão 2005

Embora não visíveis na foto do look completo acima, os
sapatos usados foram sandálias rasteiras como as mostradas na
foto nr. 2. Nas outras fotos, a estampa Angoli pode ser observada
em detalhe (foto nr. 3 e nr. 4):

Foto nr. 2 – sandália rasteira
Estampa Angoli

Foto nr. 4 - Detalhe da
estampa Angoli

Foto nr. 3 – lenço na estampa
Angoli
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Descrição do look
•

Cardigan e top em lã merino na estampa Onice

•

Calça Capri em cetim de algodão stretch (com elastano) na
estampa Angoli

•

Sandália rasteira de dedo na estampa Angoli com sola de
borracha, tiras de couro, acolchoada recoberta com couro.

•

Cabelos puxados para trás num coque liso e perfeito

•

Nenhuma jóia ou acessório

•

Maquiagem ao estilo natural – “no-make-up make up”

Análise do Look
O que chama a atenção neste look Pucci é, antes de tudo, a
estamparia. Marca registrada do estilista, as estampas geométricas,
abstratas e de um colorido inédito em sua época, são a mais pura
expressão de inovação, movimento, reinvenção infinita, juventude e
energia criadora. Suas estampas em nada lembram a moda tal qual
pensada e conhecida no final dos anos 40 e começo do anos 50,
quando Pucci iniciou sua carreira.
O estilo Pucci exige atitude. Uma mulher que veste Pucci tem
que dominar a arte do querer ser e do poder ser. Ela deve dominar
todo um gestual e movimentação que virão a compor o look. Pois a
vestimenta não constitue um look por si só. A vestimenta exige um
corpo como suporte, e será o conjunto da vestimenta, o corpo e o
gestual desse corpo que formará o look.
As cores e as estampas sugerem verão, sol, energia,
originalidade. Como mencionado na biografia de Emilio Pucci, a ilha
de Capri e o mediterrâneo foram suas grandes inspirações. As
cores, vistas especialmente na natureza típica do local – nas flores,
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na água do mar, no céu - sugerem um ambiente (uma roupa) para
poucos. Quase exclusiva, refinada, especial.

As formas das

estampas, em ângulos, círculos circunscritos, listras e polígonos,
são de inspiração da arte abstrata e pop de nomes como Rothko,
Motherwell ou Peter Blake. Essas formas não são figurativas. Não
representam objetos do mundo real, mas constituem uma
verdadeira sinfonia de linhas e cores, inspiradas nas pinturas
renascentistas e nos padrões decorativos orientais e africanos.
Sendo assim, que conteúdo nos transmitem todas essas
cores e estampas? A pergunta, na verdade, deve ser feita da
seguinte forma: o que uma pessoa, vestindo tais cores distribuídas
em tal topografia, comunica ao seu meio, às outras pessoas? Para
que uma roupa signifique alguma coisa, ela deve ser vestida por um
corpo consciente de suas próprias intenções e de seu papel no
grupo social ao qual pertence. Uma mulher vestindo cores vibrantes
em formas abstratas e instigantes é, primeiramente, uma mulher
confiante. Uma mulher que quer se mostrar tal qual a natureza se
mostra em todo seu esplendor nos verões e primaveras da Ilha de
Capri, do Mediterrâneo, enfim, do sul da Europa.
E quem são essas mulheres que freqüentam tais lugares no
sul da Europa? São, sobretudo, mulheres abastadas, de uma alta
classe social, que têm livre trânsito entre St. Tropez, Cannes,
Montecarlo, Capri.
Analisando os elementos eidéticos do look, podemos, ao
mesmo tempo, confirmar quem é nossa mulher estilo Pucci e, ao
mesmo tempo, descobrir mais sobre ela:
O cardigan, em material leve e confortável, está colocado de
forma displicente, um pouco caído. O top é discretamente largo,
igualmente leve, num comprimento que não causa volumes nos
quadris, mas que também não revela nada em excesso. A calça
Capri, que contém elastano em sua composição, não só modela-se
ao corpo da mulher como dispensa o zíper ou qualquer outro
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elemento “pesado” na peça. Seu corte não é excessivamente justo,
nem excessivamente amplo.
Essa é a roupa perfeita para a mulher moderna do jet-set. o
público alvo de Pucci. A mulher que viaja muito, que está sempre
em trânsito, e que precisa de uma roupa que caiba facilmente em
uma pequena mala, sem amassar muito, e, acima de tudo, que
procura a roupa “simples”, sem excessos e redundâncias. Uma
mulher que tem o espírito prático e esportivo, como as norteamericanas, com quem Pucci conviveu por muitos anos durante
seus estudos universitários. É aqui que percebemos que, de uma
aparente contradição - a mulher da alta sociedade européia versus
a moderna e esportiva mulher norte-americana – floresce o princípio
inovador do estilista, como já anteriormente mencionado: a fusão
perfeita entre o Velho Continente e o Novo Continente, entre o
clássico e o moderno, entre o refinamento e o despojamento.
A sandália rasteira de sola emborrachada complementa o
look verão total, fazendo o casamento perfeito entre o glamour e o
conforto. A sandália tem tiras de couro trançadas em um dos lados,
terminando numa figura espiral no peito do pé, e leva a estampa
Angoli, como a da calça. O calcanhar apóia-se num recorte de couro
para aumentar o atrito, e portanto, a firmeza do pé sobre o calçado,
e a parte do calcanhar é acolchoada.
Neste look, não há pulseiras, colares ou anéis. Nenhum
elemento concorre com as estampas espetaculares das três peças
do vestuário. Isso reitera a imagem da mulher confiante, que não
precisa de artifícios excessivos para marcar sua presença.
Podemos seguir o mesmo raciocínio em relação ao make-up.
Discretíssima, em tons naturais, a maquiagem busca um look
saudável, da mulher que passou algum tempo no sol naturalmente –
e não cozinhando - , pelo simples fato de pertencer a esse lugar, e
não por estar de férias nesse lugar (no caso, o Mediterrâneo ou a
Ilha de Capri).
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Os cabelos também se colocam em background para dar
visibilidade total à roupa. Puxados cuidadosamente para trás,
compõem um look refinado, limpo, que ajuda a manter o equilíbrio
com as cores vibrantes da roupa.
Em resumo, este look de Emilio Pucci é tão expressivo que,
pode-se dizer, dispensa acessórios e complementos para significar
plenamente.

O Estilo Pucci por trás do Look e seu lugar
sociossemiótico
O estilo Pucci, em seu apogeu, deu visibilidade a um
consciente coletivo nas sociedades ocidentais. Sua linguagem foi
tão precisa, e sua sintaxe tão rica, envolvente e inovadora, que
tornou-se irresistível – daí a já mencionada Puccimania. O conteúdo
de significação que o estilo Pucci traz para o plano de expressão
através da moda é a excitação pelo vislumbre do novo.
Numa época em que o feminismo obtinha conquistas
importantes, e que toda a sociedade começava a romper com
modelos tradicionais na estrutura familiar, com o conservadorismo
dos anos 50 e, conseqüentemente, com o conceito de parecer bem
vestido, o estilo Pucci foi um verdadeiro manifesto sócio-político.
Deslocando o estilo Pucci para os dias de hoje, devemos
examinar que papel ele terá no novo cotidiano em que se insere. Se,
por um lado, desde os anos 80 não está mais acesa (pelo menos
não com a mesma intensidade) a chama da revolução social,
cultural e política entre os jovens, por outro o estilo Pucci traz à tona
emoções muito positivas ligadas àquela época. Hoje, vemos que os
anos 60 e 70 foram anos de muito otimismo – quase de euforia – em
relação à modernidade e aos progressos alcançados pelo homem.
Enquanto os Estados Unidos se colocavam como centro econômico
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e político do mundo (“defensor da liberdade” por excelência), em
razão de seu papel da Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, a
Europa experimentava seu renascimento econômico.
Em outras palavras, ao deslocarmos o estilo Pucci dos anos
60/70 para os anos 2000, estamos estabelecendo um novo objeto
de valor. Se antes o estilo Pucci estava mais ligado à revolução
coletiva, social e tecnológica – embora jamais deixando de servir
aos desejos de expressão de individualidade, um princípio básico
da moda - , hoje vestir Pucci serve igualmente ao Zeitgeist do novo
milênio pelo lado do predomínio do individualismo. Hoje, ser único,
diferenciar-se, sobressair-se, é mais importante do que nunca. Um
estampa Pucci jamais é idêntica a outra, nem em suas formas, nem
em sua combinação de cores.

Considerações Finais
Pucci jamais é óbvio. Não há receita interpretativa para suas
estampas. Através de um olhar filosófico, pode-se dizer que Pucci é
uma forma de expressão do construtivismo radical.
Segundo essa linha de pensamento, a realidade concreta não
existe. O que existe é aquilo que interpretamos através do nosso
olhar,

influenciados

por

nossos

pré-conceitos,

por

nossos

conhecimentos prévios e experiências pessoais. A realidade existe
apenas porque formulada e comunicada. A comunicação é a
realidade.
Como a moda é um discurso emitido por um indivíduo e as
vestimentas que ele escolheu, e um discurso só existe enquanto
discurso quando tem ouvintes-receptores-observadores, então a
moda é comunicação. E Pucci é uma das mais ricas formas de
comunicação, pois suas estampas geram discursos absolutamente
individuais, completamente abertos a interpretações, uma vez que
não escravizam o olhar. Ao contrário, instigam-no, criando mais
perguntas que respostas.
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Diante disso tudo, podemos concluir que Emilio Pucci é um
estilista essencialmente autoral. Ele foi um inovador em todos os
âmbitos:
- no âmbito da matéria-prima para suas roupas, criando
novos tecidos e lançando mão de moderna tecnologia para produzilos;
- no âmbito dos cortes e modelagens de suas roupas:
confortáveis, contemporâneos, coerentes com o espírito de seu
tempo;
- no âmbito das estampas e cores. Novamente fazendo uso
de moderna tecnologia, Pucci criou novas cores, novas misturas
nunca antes experimentadas, e, desnecessário dizer, estampas de
uma força visual jamais vista.
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IDENTIDADE, MODA E ELEGÂNCIA NA NARRATIVA DAS REVISTAS
FEMININAS CANADENSES 1

RESUMO
Descreve, utilizando elementos da Semiótica discursiva, a estratégia de construção
e consolidação de conceitos de moda e identidade no mercado canadense de
publicações femininas, relatando os percursos do objeto moda no discurso da
imprensa feminina canadense editadas entre 2003 e 2005. Destaca-se a redefinição
das noções de identidade e individualidade.

Conclui que as revistas femininas

canadenses têm orientado o seu posicionamento como um filtro do saber acerca de
moda e elegância.

MODA E ELEGÂNCIA NA NARRATIVA DAS REVISTAS FEMININAS
A pesquisa aqui relatada se propôs a descrever os percursos do objeto moda
no discurso das revistas femininas canadenses publicadas entre 2003 e 2005. O
termo “objeto moda” foi escolhido por caracterizar de forma clara as referências e
imagens encontradas dentro do conjunto do material coletado, um corpus que
transita entre os espaços publicitários e editoriais e que faz pausas e parênteses,
ora para comparar a narrativa destes a das Relações Públicas, ora para traçar
paralelos entre as realidades encontradas nas publicações canadenses e
publicações de outras origens.
Os caminhos e fontes adotadas pela pesquisa articulam corpos teóricos e
metodologias diversas. Não se trata de discutir os papéis sociais de ferramentas da
Comunicação, mas de verificar como as manifestações discursivas que compõem
uma revista se organizam na produção de significados para o objeto “moda”.
1
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Metodologicamente, este caminho começa a ser traçado a partir de uma leitura
Semiótica de revistas femininas. Como discurso das revistas femininas entende-se
aqui o universo textual formado pela junção de um certo número de manifestações
discursivas características dos universos do jornalismo e da publicidade.
A análise de revistas femininas não é novidade no universo da pesquisa
científica. Ferguson (1983), Winship (1987), Ballaster e Beetham (1991), McCracken
(1993) e Beetahm (1996) utilizaram essa ferramenta para tratar temas sociológicos,
de Semiótica e/ou ideológicos nas questões de linguagem e gênero. Talbot (1990),
Caldas-Coulthard

(1996),

Figueiredo

(1996)

e

Heberle

(1997)

realizaram

investigações lingüísticas com ênfase na análise dos discursos dessas publicações.
Nesta pesquisa partimos da idéia de que o entendimento de um texto requer
do leitor a capacidade de enquadrar temas e figuras disseminados em sua extensão
e engloba-los dentro de um tema geral que sintetize, de maneira ampla, todo o
conjunto (FIORIN, 1998).

A partir dos textos de Greimas (1979), definimos

metodologicamente que um texto, seja ele verbal ou visual, admite três planos
diversos: uma estrutura superficial, onde instalam-se os significados mais palpáveis,
uma estrutura intermediária, onde definem-se os valores com que os diferentes
sujeitos entram ou não em conformidade, e uma estrutura profunda, onde podemos
alcançar dois significados abstratos conflitantes cuja oposição garante a unidade de
todo o texto.
A trajetória do objeto moda foi observada na leitura de editoriais de moda e
peças publicitárias. Os resultados podem ser reduzidos a dois caminhos paralelos: a
idéia de que os textos verbais e visuais constroem um efeito de comparte,
interferindo em noções de identidade, e a idéia de que no viés destes textos a
revista se apresenta como destinador.
Os percursos do objeto moda centralizam-se em estratégias de formação e
refinamento da competência dada pela própria revista- alcançar um estilo próprio,
ser elegante. Estas estratégias partem dos significados dispersos na superfície do
texto- a forma como a narradora se instala, os cenários e as ações concretas
sugeridas passam pela definição dos valores na estrutura narrativa, compondo a
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estrutura profunda onde a oposição entre significados abstratos garante a unidade
do texto.
Na base da moda está um impulso ambivalente: o desejo da diferença e a
procura da adaptação às regras do grupo social (Lomazzi, 1975). Esta ambivalência
também está na base do discurso das publicações analisadas. A circulação do
objeto moda entre dois universos opostos (a valorização do natural de “Beauty lies
beneath the surface” e as prescrições ditadas pelas imagens de adolescentes
magérrimas nos editoriais de moda), verificamos o desdobramento de programas
narrativos de base onde a mulher é o sujeito e os objetos de valor que movem as
ações são o amor e a beleza.
Em “O hábito fala pelo monge” (ECO, 1974), o “vestir” surge como uma
tomada de consciência aperfeiçoada pela semiologia, que nos permite inserir nossa
noção de comunicabilidade do vestuário no quadro de uma vida em sociedade. A
publicidade – e a seu lado toda a engrenagem da comunicação de massa – viria dar
ao indivíduo a ilusão de criar a sua própria moda.
Há uma “natureza participativa” na composição de editoriais de moda. Para
incitar o destinatário, as estratégias têm incidido sobre a construção de uma relação
onde o “eu” e o “vós” são experimentados pelos participantes como um “nós”. Ao
contrário do que ocorre no texto do jornalismo diário ou das revistas semanais, é
rara, no corpus analisado, a preocupação em evitar o envolvimento com o discurso
citado. Nos textos selecionados para a leitura não há exemplos da utilização do
“neutro dizer”. Os verbos utilizados, embora muitas vezes descritivos, são
geralmente avaliativos, e implicam, muitas vezes, num julgamento atribuído ao
narrador.
Corrêa (1989) lembra que práticas de consumo, bem como o espaço onde
estas acontecem, são culturais e representam a associação de todo um conjunto de
pessoas motivadas por um mesmo objetivo de consumo, cuja soma de experiências
nesse sentido revela semelhanças culturais que tanto podem traduzir o
conhecimento e o domínio de um mesmo código, quanto idênticas necessidades a
serem satisfeitas (cf. SCHEWE; SMITH, 1982, p. 10 apud CORRÊA, 1998).
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A construção do texto da revista feminina instaura na leitora, através de
manipulação, um querer e um dever estar na moda/ser elegante. Os expedientes
utilizados para induzir são inúmeros e vão da provocação à sedução. Quem fornece
a competência para o ser elegante/estar na moda é a própria revista. Através dela a
leitora adquire um saber e um poder para realizar a performance do ser
elegante/estar na moda, que é sancionada pela sociedade mas também pelo
destinador/revista.
Na natureza da comunicação da revista feminina há uma distinção clara do
sistema semântico usado pelo comunicador no jornalismo diário e nas revistas
semanais como um esquema de expressão e interpretação. Ao mesmo tempo em
que privilegia a formação de novos hábitos, a revista reforça para o seu destinatário
a valorização promissora do novo, do abundante, do distinto, da inclusão do diverso
do habitual, e assume um discurso no qual a revista avoca uma posição de delegado
do público alvo que, com a sua competência e autorização para fazê-lo, passa a
ensiná-lo a linguagem da moda, do estilo e da elegância.
Sobre esses pontos firma-se também o contrato de aprendizagem de apreciação
da elegância (entre Flare, Elle Canada, Fashion ou Elle Quebec com suas leitoras), que
orienta as estratégias assumidas por cada uma destas publicações para levar o
sujeito/leitora a um “querer fazer parte” daquele universo.
A construção desta transformação nos textos se dá não apenas pela
manipulação, mas pelas competências doadas à leitora pela revista. Chiavegatto
(2001) lembra que o jornalista ativa os domínios cognitivos das ‘outras vozes’
armazenadas na memória:
Entre os elementos que o compõem, lança luz (o foco) sobre
aquilo que lhe interessa focalizar, fazendo os recortes que
achar conveniente (…). O discurso jornalístico exige que o
profissional saiba muito bem quando deverá usar um discurso
direto, indireto ou uma paráfrase: cada construção revela a
ideologia dos sujeitos que a constroem Chiavegatto (2001).
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Nesta construção manipulatória, o leitor depende do saber da revista para
desenvolver-se. O percurso narrativo do periódico é de desenvolvimento das
competências cognitivas e performáticas do leitor que, uma vez adquiridas, lhe
conferem saberes que lhe ensinam a desfrutar os efeitos de sentido que se tornam
desejados pelo prazer e aprazimento que desencadeiam.
Na análise das peças publicitárias observamos uma associação freqüente a
outros valores da sociedade. Entre as estratégias relacionadas ao objeto moda,
verificamos uma valoração da identidade e individualidade. A publicidade de moda
tem orientado o seu posicionamento no mercado como um filtro do saber acerca de
moda e elegância para as leitoras de revistas femininas. Para Baudrillard (1996), a
moda conserva algo de uma “socialidade radical, não ao nível da troca psicológica
de conteúdos, mas ao nível imediato da partilha dos signos”. Observamos, no
trânsito do objeto moda entre dois universos diferentes, o desenvolvimento de pelo
menos dois programas narrativos específicos: a moda capaz de dar “ao homem uma
segurança que nunca a religião lhe deu” (OSCAR WILDE em BAUDRILLARD, 1996,
p. 155) e a moda “espetáculo, socialidade redobrada e desfrutando esteticamente de
si própria, jogo da mudança pela mudança” (BAUDRILLARD, 1996).
O aprendizado imposto por este destinador (a revista), se é aceito pelo
destinatário (a leitora), impõe-lhe o percurso de uma trajetória que só cumpre os
seus programas narrativos numa duração a médio e longo prazo- o tempo em que a
revista está sendo consumida. A performance do consumidor almejada pela revista
não é só de ordem cognitiva, dada pelo reconhecimento de novas tecnologias,
tendências e “mundos exclusivos”, mas é uma performance que reforça o poder de
sedução que a revista exerce sobre o destinatário.
A edição de um determinado mês realimenta o surgimento de programas
narrativos semelhantes nos próximos meses, ad infinitum. A leitora segue para a
banca, experimentar outra marca e adere aos percursos repetitivos que a
aprendizagem da elegância impõe. Centra-se essa estratégia então na exaltação
das competências do sujeito e nas competências do outro (outros destinadores, antidestinadores e oponentes).
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Os percursos do objeto moda centralizam-se em estratégias de formação e
refinamento da competência dada pela própria revista- alcançar um estilo próprio,
ser elegante. Ainda que a análise tenha priorizado algumas publicações, arrisco-me
a afirmar que a engrenagem funciona da mesma forma em outras revistas femininas,
com pequenas alterações na reiteração de semas ou nas isotopias.
Buscando recompor sinteticamente o que se apurou, vemos a necessidade de
observar o consumo como uma relação não apenas com objetos, mas com o
mundo, através dos objetos. Ficou demonstrado que

o programa narrativo que

se observa nos editoriais de moda marcha no sentido de estabelecer na leitora uma
atitude específica de selecionar bens e se apropriar destes bens, competências
intrincadas nos conceitos de moda, elegância e estilo. As várias investigações
realizadas no âmbito deste projeto permitem agora compreender melhor cada
elemento dos enunciados modais mostrados pela revista (o fazer) para conquistar a
competência do “ser” (elegante, com um estilo próprio). O valor simbólico agregado
às imagens e textos analisados acompanha as mudanças das estruturas sociais e
interpessoais: a informação – esteja ela nos espaços editoriais ou publicitários exerce um papel essencial na construção dos conceitos de moda e elegância.
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A EXPERIÊNCIA DE PESQUISA DO NIDEM (NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE
ESTUDOS DE MODA) 1

Introdução
O Núcleo de Pesquisas Interdisciplinar de Moda (NIDEM) foi criado em 1998 por
um grupo de pesquisadores com formações diferenciadas. A experiência do grupo
pode ser dividida em duas fases distintas.
a) Primeira fase (1998-2002)
Como momento significativo do grupo destaca-se o desenvolvimento entre 2000 e
2002 de um projeto de pesquisa apoiado pela FAPESP nomeado "Moda
Contemporânea e Construção Interdisciplinar: Pela Constituição de Um Campo
1

WAJNMAN, Solange
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UNIP
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Mestrando em Ciências da Comunicação pela USP, Professor do curso de moda da UNIP
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Mestranda em Comunicação pela UNIP
DORNELLES, Juliana
Mestranda em Estética e História da Arte

Científico para a Moda". O grupo produziu textos sobre moda, eventos e debates
sobre a questão da moda como objeto de estudo interdisciplinar, organizou as
bases de um banco de dados informatizado com módulos diferenciados
(biblioteca, eventos, história), preparou uma base de depoimentos sobre a
memória da moda no Brasil. A experiência deste período bem como dados e
informações sobre as pesquisas podem ser encontrada na Homepage
www.unip.br/nidem
b) Segunda fase (a partir de 2003)
Nesta segunda fase o grupo passou por momentos de reestruturação e direcionou
a pesquisa para a área de comunicação. Está registrado no CNPq sob o título
“Moda, Comunicação e Cultura” e tem como objetivo trabalhar o processo de
modernização da sociedade brasileira através das representações de moda
veiculadas pelos meios de comunicação durante o processo histórico das mídias
que desemboca hoje na espetacularização. Pretende-se, a partir dos projetos
individuais, refinar a discussão teórica transdisciplinar voltada para a formação de
práticas sociais em torno da experiência do vestir e da modernização no Brasil. O
projeto atual está sendo submetido aos órgãos de financiamento.

O projeto atual : referenciais teóricos
A observação de Ortiz (2000) segundo a qual os meios de comunicação
são constitutivos da modernidade brasileira porque atuam como mediações entre
as diversas partes que constituem as sociedades modernas é preciosa na direção
da proposta do grupo aqui enunciada. Segundo o autor, a emergência da
modernidade e a constituição do Brasil como nação passam pela discussão dos
meios de comunicação e das indústrias culturais. É neste contexto teórico,
portanto, que o projeto procura contemplar a temática da moda.
Se o estudo da experiência dos meios de comunicação

relata sobre

processos como a negociação da cultura popular e erudita, da elite e da massa, a
formação de uma dada racionalidade tecnológica, econômica e administrativa, o
estudo da moda como experiência do vestir, mas também como elemento de
construção de hábitos, comportamentos, tessitura de sociabilidades, coloca, em

primeiro lugar, a questão da representação simbólica e estética destes mesmos
processos no interior dos meios de comunicação. É neste sentido que o estudo
busca analisar as conexões entre moda e comunicação.
Trata-se de uma estratégia relevante de elucidação de nexos, à medida em
que oferece elementos capazes de ampliar a compreensão do cotidiano e dos
mecanismos presentes na construção do imaginário social, a partir de valores,
crenças, hábitos, desejos e comportamentos permanentemente re-elaborados.
Estudos em torno da moda têm demonstrado que a experiência do vestir, rica em
elementos simbólicos, contribui, por exemplo, para a elucidação de relações
complexas tais como: a caracterização da materialidade tecnológica,
normatização

a

e introjeção de regras, a ressemantização de códigos culturais

transplantados, traduzindo em diferentes circunstâncias elementos de hibridização
entre culturas populares e eruditas, aspectos fundamentais na

análise da

instauração de processos modernizadores da sociedade brasileira.
Em segundo lugar,

busca-se assegurar

uma perspectiva

capaz de ultrapassar a visão simplista que analisa o registro da
mídia

de análise
moda pela

apenas como “reflexo” do processo macro-social. Evidentemente,

registro constitui fonte documental relevante. Porém,
proposta restitui à moda a condição de

a abordagem

tal

teórica

força histórica, instituição capaz

de

intervir na dinâmica social. Desse modo, interessa compreender como duas
destas instituições sociais

- moda e

meios de comunicação – interagem na

experiência complexa de construção da modernidade brasileira.
Em terceiro lugar, o projeto investe também em trazer um enfoque sobre a
materialidade. Este direcionamento conceitual significa aqui que pretendemos
enfocar a moda dentro do universo da comunicação - um ato de linguagem
específico e estruturado como um texto ou mensagem - amalgamado desde
sempre ao seu suporte de caráter material esteja ele, no nível mais básico da
indumentária, nas imagens impressas das revistas ou no desfile divulgado pela
televisão à cabo ou internet. Diversidade de gêneros, padrões e formatos, numa
linguagem que combina movimento, imagem e som.

Acrescenta-se, neste

sentido, sobretudo para as pesquisas da segunda linha, como veremos adiante, a

necessidade de considerar esta nova comunicação em vínculo com a
materialidade tecnológica, já que há aí uma estruturação mútua que tem, como
conseqüência, o identificação de novas categorias epistemológicas. Retração do
tempo e espaço, predominância do saber icônico e do imaginário na dimensão
perceptiva, e das novas relações entre o concreto e o abstrato configuram, de
maneira geral, a nova apreensão do mundo

III Objetivos e Metodologia
Pretende-se, a partir dos projetos individuais, refinar a discussão teórica
transdisciplinar voltada para a formação de práticas sociais em torno da
experiência do vestir no Brasil. Desse modo, as pesquisas propostas pretendem
lidar diretamente com três aspectos cruciais identificados no campo acadêmico
em torno do qual se articula o presente projeto. Tais aspectos são: resposta à
bibliografia sobre moda e modernidade que começa a se constituir no Brasil,
constituição de uma rede de pesquisadores em torno da temática; constituição de
uma fonte comum para organização dos dados das pesquisas individuais e dos
seminários conjuntos deste projeto dentro de um processo de atualização
contínua do site www.unip.br/nidem.
Pretende-se que a sustentação teórico-metodológica do projeto esteja
assegurada, no decorrer de sua execução, pelo diálogo entre

campos

disciplinares específicos e maduros, como a história, a sociologia, a antropologia,
a teoria da comunicação. Resultado do encontro multi e transdisciplinar que se
configurou na composição atual do grupo de pesquisadores – com perfil de
formação,

especialização

e

interesses

acadêmicos

distintos

porém

complementares -, a diversidade de aportes justifica-se também pela natureza da
abordagem proposta.

Tornando mais específico este pressuposto, pode-se

afirmar que o grupo, ao escolher deliberadamente uma periodização ampliada –
da segunda metade do século XIX até as últimas décadas do século XX -, o fez
consciente das dificuldades inerentes à abordagem de tão longo período.

A premissa metodológica adotada para este recorte temporal ampliado decorre
de um pressuposto do campo da história, qual seja, a impossibilidade

e o

esgotamento de se estabelecer abordagens “exaustivas”. Nesse sentido, não se
trata de recompor a base cronológica ou de eventos que ao longo do período
estudado contribuiu para redesenhar a percepção estética e cognitiva de grupos
sociais urbanos no contexto da sociedade brasileira, processo pelo qual a moda
constitui-se como um elemento-chave, como pretendemos demonstrar no interior
do projeto aqui apresentado.
Desse modo, municiados pelos dispositivos de pesquisa fornecidos pelos
campos disciplinares em questão, o grupo pretende deter-se em conjunturas e
processos específicos para extrair daí elementos elucidativos de particularidades
sócio-históricas que contribuíram para configuração da modernidade brasileira.
Para tanto, o grupo optou por subdividir-se em dois grandes eixos temáticos que
travam entre si um diálogo intenso e fecundo, como arrolado anteriormente,
embora trabalhem com perspectivas analíticas distintas. O primeiro eixo, de corte
marcadamente histórico,

organizou-se

de maneira a privilegiar

o estudo de

processos e conjunturas do século XIX e primeiras décadas do século XX. Sua
base documental é composta

sobretudo, mas não exclusivamente, pelo meio

impresso. Trata-se de fontes primárias constituídas por jornais e revistas, e
secundárias, compostas pela literatura, vestuário musealizado, pintura de retratos
e cinema, entre outros instrumentos já consagrados pela historiografia.
A primeira linha de trabalho procura investigar A configuração histórica
da moda na linguagem da comunicação impressa e se organiza em torno dos
seguintes projetos:

História do discurso de moda no meio impresso. A formação dos conceitos
de moda na produção jornalística e literária (1820-1914).
Pesquisador responsável: Ms. Adilson José da Silva (Museu Paulista-USP)

São Paulo na Primeira República. Americanização da moda, dos hábitos e dos
costumes pelo registro da literatura e da imprensa (1889-1930)

Pesquisadora responsável: Drª Maria Gabriela S.M.C. Marinho (USF)

Jornalismo de Moda: uma história
Pesquisador responsável: Prof. Ms.Tarcisio D’Almeida (ECA-USP /UNIP)

A representação videográfica de modernidade e modernismo na minissérie
“Um só coração”: estudo das formas expressivas de cenário e figurino.
Pesquisadora responsável: Profa. Dra. Solange Wajnman (UNIP)

O segundo eixo situou seu interesse nas últimas décadas do século XX e
volta-se para análise de fontes variadas. Contempla a análise de programações
específicas da TV brasileira, o jornalismo impresso especializado, sites, periódicos
de divulgação científica de pesquisas sobre moda e novas mídias de difusão
dessa informação,

além do interesse pela natureza dos eventos na área.

A

diversidade de interesses e de fontes contribui para a possibilidade de um estudo
cruzado entre os diferentes discursos (visuais, verbais, sonoros) próprios deste
universo cultural.
A composição do grupo que se articula em torno desse eixo temático, a
proximidade temporal do objeto e a natureza da análise proposta contribuíram
para abordagens sócio-antropológicas e articuladas à teoria da comunicação. O
eixo temático em questão abriga também uma vertente que, ao mesmo tempo,
se articula e se diferencia dos demais ao propor, como desdobramento de sua
atuação, resultados não só analíticos, mas também aplicados, quais sejam, a
construção de sites e de vocabulários controlados, tendo como referência a
produção acadêmica em torno da moda.
A segunda linha de pesquisa trabalha com: A configuração contemporânea da
moda nas linguagens audiovisuais da comunicação midiática e os projetos
se organizam em torno das seguintes abordagens:

Construção do figurino de novela e moda nos anos 70 / 80. Teledramaturgia e
moda: um estudo do figurino de novela, os MCM e a influência nos hábitos e
costumes.
Pesquisadora responsável: Drª Maria Cristina Volpi (UFRJ)

A mídia nas passarelas e o espetáculo da moda: indício de superação da
crise no Brasil dos setores têxtil e de confecção nos anos 90
Pesquisadora responsável: Ms Daniela Delgado (SENAI/UNIBAN)

Planeta MTV Brasil: “O Fenômeno dos VJs e a identificação das tribos
através da linguagem das roupas e dos cenários”
Pesquisadora responsável: Edilma Queiróz Salamanca (Mestranda UNIP)

Acrescenta-se ainda nesta linha as pesquisas das mestrandas Juliana Dornelles e
Elisa F Navarro que estão em processo de integração no grupo. A primeira articula
um vínculo entre moda, comunicação e estética contemporânea a partir da história
da arte e a segunda trabalha o impacto da comunicação da moda pela TV no
comportamento social.

Os resultados destas pesquisas serão transformados em recursos audiovisuais e
auditivos: fotos, vídeos, depoimentos e textos organizados e elaborados a partir
destas fontes. Este material deve se integrar ao banco de dados do nosso site.
Estão previstos seminários temáticos e de divulgação para estas pesquisas e
publicações.
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CORPO E ROUPA: TERRITÓRIO DA EXISTÊNCIA E DA CULTURA.
REFLEXÕES PARA O REDESENHO DO CORPO FEMININO NO SÉCULO XIX 1

Discutir

sobre

o

corpo

significa

esbarrar

num

dos

temas

mais

contemporâneos e polêmicos da atualidade e conseqüentemente a vestimenta,
para a qual essa pesquisa se dirige como repercussão da leitura que se pretende
fazer dele.
A partir de uma visita feita ao Museé de la Mode et du Textile, em Paris, em
março de 2001, deparei-me com vitrines que exibiam saiotes, anáguas, corpetes
e espartilhos, usados no decorrer da história, especialmente no século XIX, além
dos engenhosos vestidos correspondentes. A indagação que me surgiu foi: quem
mais influenciou na construção da estética da forma do corpo vestido?
Partindo do pressuposto de que a vestimenta apresenta através do tempo
formas resultantes das influências vigentes como arte, cultura, comportamento,
sociedade e política; esta pesquisa pretende investigar através da história da
indumentária e da arte, o redesenho da forma anatômica feminina no decorrer do
século XIX.
O corpo vestido é estendido, portanto, passível de ser entendido,
inquietação que move essa

e a

pesquisa é de estabelecer associações entre as

pinturas dos nus e de damas vestidas retratadas pelos pintores do realismo e
impressionismo; criando portanto uma analogia com os cânones da beleza
oitocentista e a representação da vestimenta conivente ao olhar masculino.
A forma do corpo feminino no decorrer da história passou por diversas
mudanças, que proporcionaram redesenhos reformulando sua verdadeira
anatomia. Suas reais proporções foram substituídas pela construção vestimentar,
de modo ficcional e muitas vezes bizarras que ocultaram a mulher sob
arquitetônicos vestidos.
1
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O século XIX foi um palco de oscilações em vários setores, desde regimes
políticos, cultura e sociedade, que mesclaram formas de pensar paradoxais. E a
silhueta do corpo feminino vestido, trouxe nesse período formas variáveis, onde
sua estrutura desde àquelas que lembram a antigüidade clássica até o desenho
de uma ampulheta, instigaram-me a desenvolver um estudo sobre a elaboração
dessas formas.
A forma do corpo vestido como objeto no espaço, e em movimento, é obtido
através de sua estética tridimensional, relevos, depressões, concavidades e
convexidades, que entre curvas virtuais, se movimentaram em várias partes do
corpo da mulher, produzindo ora quadris imensos, ora

traseiros empinados,

contornos sinuosos e cinturas estranguladas.
O historiador James Laver desenvolveu um estudo sobre zonas erógenas
mutáveis. O que instiga refletir sobre as mudanças causadas no corpo em função
das vestes no século XIX, são as divergências com o caráter comportamental.
Com o advento da Revolução Francesa, o universo participativo feminino foi
de extrema coesão com os interesses do sentimento que ganhava as ruas; ela se
fez presente em manifestações públicas e junto aos sans- culotte, reivindicou
mudanças, onde mistura de sexos, idades e roupas foram percebidos nas
multidões. Porém, as mudanças nas vestes, possuíam apenas um significado
político, e o corpo da mulher logo vestiu a forma Neo Clássica da nova República,
que apesar de desprovidas de qualquer direito político foram convertidas em
emblemas.
Sua conduta e comportamento exibiram as virtudes da obediência e
submissão, o século da devassidão e hedonismo ficou para trás, muito embora o
século XIX tenha sido conhecido como o século das infidelidades. As figuras e os
papéis tendo como pano de fundo uma sociedade extremamente patriarcal,
denotam novos desenhos para o corpo feminino vestido de grande incoerência,
pois eles eram destacados de forma insinuante e erótica.
A economia industrial consolida-se, dando primazia ao capital financeiro em
detrimento da propriedade fundiária, desencadeando o nascimento do proletariado

e a sua conscientização como classe, percebendo a participação do homem
comum na política.
Esses fatos revelam um breve panorama onde a figura do homem surge
como principal figurante, grande empreendedor, completamente envolvido nos
ideais burgueses. O oposto do século passado, que na vestimenta se percebia os
dois sexos preocupados com a vaidade, no século XIX o homem se apresenta
vestido de maneira sóbria e séria, o próspero homem de negócios transfere para a
mulher vestida o dever de ressaltar suas riquezas e poder, como se fosse uma
vitrine.
.Mas passeando pelo Período Romântico, Vitoriano e 1a parte de La Belle
Époque, a mulher confinada à cultura feminina em vigor, que contempla o recato e
pudor, se torna esculpida sob a égide de um olhar que corporificou formas
indevidas com sua atitude, possivelmente idealizadas à partir da fantasia erótica
masculina.
Fantasia essa, que pode ser lida através da chegada do primeiro grande
costureiro à Paris – Charles Frederic Worth, ditando formas para vestir às
mulheres, portanto mulheres redesenhadas por um homem, que lhes dava
subsídios não apenas de sugestões de vestuário, mas utilizava seu olhar para
idealizá-las segundo o desejo masculino subjacente.
A roupagem do início do século que era condizente com o lema político
desde a Revolução Francesa, muda vertigimnosamente; a burguesa se veste com
vestidos que marcam cinturas que ficarão tão finas que até lhe poderão provocar a
morte, graças ao espartilho, além das anáguas que à partir de 1850 começam a
criar uma estética horizontal ao corpo, contemplando as ancas.
As crinolinas foram anáguas bastante satirizadas pelas charges por sua
amplitude extraordinária, que pode também refletir a expansão econômica do
período; mas especialmente desenhou contornos para as criaturas que habitavam
mais ambientes privados do que públicos. Em seguida as anáguas passam a ter a
frente reta, ficando o arredondado só no traseiro; e consagrando um corpo
esculpido em letra “S” as anquinhas formavam glúteos enormes, pois, os volumes
se concentram nas costas do vestido. A invenção dessas mulheres não era

somente para os homens, como também criação destes, Charles Frederic Worth,
desenhou vestidos que proporcionaram verdadeiros redesenhos para o corpo
feminino, pareciam ter sido feitos para serem admirados por trás.
As anáguas, crinolinas e anquinhas foram altamente responsáveis nesse
processo, pois, essas subsaias projetavam os corpos dessas “mulheres
centáuricas”.
Minha pesquisa se ateve mais às saias, pois a rigor, o que diferenciou a
mulher dos homens através das roupas, foram as calças e saias, e o século XIX
por excelência sendo dominado pelos homens, traduziunas roupas um regime de
autoridade, onde o prestígio do homem era dado especialmente pelas calças,
enquanto as saias dos vestidos, especialmente armadas, representavam sinônimo
de feminilidade.
Os artistas do realismo e impressionismo retrataram as mulheres vestidas e
despidas; tornando evidentes partes de seus corpos, onde as protuberâncias
contemplam as preferências da época – ancas e nádegas. As banhistas trazem
registros de diversos ângulos e representações de como os artistas olhavam para
o corpo da mulher, muitos quadros inclusive se tornaram polêmicos e repudiados
nos salões de arte.
Gustave Courbet foi o artista que ricamente prestigiou a carnalidade realista
do corpo feminino, a ênfase oferecida em suas pinturas evidenciaram os glúteos
de camponesas, que chegaram a ser comparadas com uma égua, devido as
proporções da anca do animal. Em A Fonte,

verifica-se a predileção em

demonstrá-las vistas pelo ângulo traseiro.
Degas tinha uma forma curiosa de olhar para o corpo feminino parecia estar
sempre se comportando como um voyeur, suas banhistas pareciam sempre
surpreendidas de costas, onde também as protuberâncias e concavidades são
notadas.
Ingres em Banho Turco celebra a generosidade das formas arredondadas
do corpo feminino, não bastando, a própria moldura Ter também a forma
arredondada.
Para Renoir retratar corpos femininos era algo como elucidar a ênfase

animalesca do ser humano, e desembaraçadamente deixava claro que a parte
mais bela do corpo da mulher lhe parecia o traseiro. Manet pintou variados nus,
apesar de muitos serem acrescidos de críticas sociais, por influência dos amigos,
Bauldelaire, Proust e Zola; ainda assim a forma arredondada das ancas estiveram
presentes em suas pinturas.
Embora os quadros mais famosos de Tolouse Lautrec sejam temas sobre
prostitutas, cenas no Molin Rouge, há uma beleza instigante nos nus pintados por
ele, que contém uma emoção melancólica, sobre a beleza perecível. Mulher nua
diante do espelho, reafirma as preferências masculinas corporais, acentuando os
contornos circulares das nádegas.
Pintava-se a mulher nua porque era aprazível olhar para ela, da mesma
forma ocorre com a roupa, que a embeleza, propõe um novo desenho para
estimular o homem, ela era concebida como objeto para ser contemplado pelo
espectador masculino. A roupa instiga-o a imaginar sobre seu corpo,
principalmente pelo enfoque dado às formas insinuantes decorrentes do traje
como sedução erótica.
Da mesma forma, acredito nessa presença da mulher vestida no século
XIX, pelo homem e para o homem, assim como na maioria das pinturas a óleo
européias dos nus, o protagonista principal nunca é pintado, porque ele é o
espectador diante do quadro, e tudo a ele é dirigido. A mulher oferta sua
feminilidade como uma coisa a ser contemplada. A paixão sexual da mulher é
minimizada para que o espectador possa sentir que ele tem o monopólio dessa
paixão, a forma despida ou vestida da mulher se apresenta para estimular o
homem. Confirmando essa interpretação, a socióloga Gilda de Melo Souza, em O
espírito das roupas, descreve a indumentária feminina do século XIX, como objeto
intermediário aos anseios reprimidos da mulher: “... sob a rígida organização das
sociedades, fluem anseios psíquicos subterrâneos de que a moda pressente essa
direção. Na sociedade democrática do século XIX, quando os desejos de prestígio
se avolumam e crescem as necessidades de distinção e de liderança, a moda
encontrará recursos infinitos de torná-los visíveis. Por outro lado, quando a
curiosidade sexual se contém sob o puritanismo dos costumes de uma sociedade

burguesa, a moda descobrirá meios de, sem ofender a moral reinante, satisfazer
um impulso reprimido...” (SOUZA,1987, p.25)
Através desse olhar sobre a elaboração imagética, tive confirmado meu
raciocínio de que a roupa possui uma segunda natureza - pertence à um processo
civilizatório. É possível ler a história do homem, através da indumentária utilizada.
Elizabeth Wilson destaca a roupa como o elemento que liga o ser biológico ao ser
social, e Maffesoli confirma a citação, defendendo sobre as imagens vestidas
como representação de um corpo social. O objetivo proposto em minha
dissertação de mestrado esteve relacionado com a investigação das formas
representativas da mulher vestida no século XIX, associada com a representação
feita pelos pintores, trazendo a confirmação sobre a analogia da erotização criada
para a mulher vestida, segundo os desejos masculinos. Porém concluí minha
pesquisa, destacando a roupa que paradoxalmente erotizava as mulheres,
possibilitou-as também relacionar-se emocionalmente e comunicar-se com o
mundo, tendo nesse objeto; ora um instrumento opressor, ora um instrumento
libertador.
É no corpo que as metamorfoses e as metáforas se instalam, procurando
reconfigurações e formas de expressão consolidando o diálogo com a cultura
dominante.
Esse novo território de existência e cultura, deixou de ser objeto frívolo,
efêmero, fútil; para ser lido como busca de identidade, como formas de decifrar
latências e tendências, que de apenas signo icônico, de imagem ótica e objetiva,
passa a receber uma valorizaação estética mais ampla, de modo a se tornar
símbolo e assim se expandir comunicativamente, se perpetuando no tempo e no
espaço físico e social ou seja, reafirmando o “status quo”, ou reformulando-o de
forma crítica.
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