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TECNOLOGIA E METAMORFOSES NO DESIGN DO CORPO
CONTEMPORÂNEO 1

A preparação e a confecção de trajes são historicamente realizadas
preponderantemente pelas mulheres. Se se volta à Antigüidade, é possível
constatar que a mulher fiava, tecia, tingia e confeccionava o traje a ser usado
por ela e por sua família. O indumento 2 que essa mulher vestia representava a
manutenção de um dado posicionamento na hierarquia social que constituía
seu meio cultural. O aparecimento do requinte cada vez maior em torno da
preparação dos tecidos, o desenvolvimento das técnicas de confecção e o
desejo de ascensão social propiciaram o conseqüente nascimento da moda, no
final do século XIV, com o significado muito próximo ao que tem hoje 3 . A
fabricação e industrialização também deixaram, ao longo de sua história, os
fazeres da preparação e da confecção de trajes relegados principalmente às
mulheres, só que, nesse momento da ascensão dos aspectos da modernidade,
para aquelas mulheres que pertenciam a classes sociais menos avantajadas.
As outras, isto é, as de classes mais abastadas, eram afastadas do processo
fabril, independentemente de ser domiciliar ou industrial, e dedicavam-se de
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Cabe ressaltar o diferencial da terminologia indumento que se refere à forma de trajar, cuja
característica é exatamente a ausência de mudanças e a manutenção da forma, a favor da
ordem e permanência para que a mudança a ser operada demore muito. A moda, por sua vez,
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Desde a Idade Média, o conceito de moda refere-se a “movimento cíclico” e “mudança na
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forma exclusiva às artes decorativas: bordavam, ou melhor, segundo o jargão
da época, “pintavam” ou “esculpiam” com agulha e linha – metáforas que
procuravam associar os trabalhos manuais femininos às artes consideradas
“maiores” 4 , como, por exemplo, a pintura e escultura.
É propriamente com a Revolução Industrial, na metade do século XVIII,
que ocorre a grande mudança deste cenário para a sociedade ocidental. Podese dizer que as mudanças que antecedem este momento começam a ser
notadas frente a um novo pensar que considera o homem e o universo como
máquinas de funcionamento engendráveis. Os anatomistas, por exemplo,
mapeiam o corpo humano; os fisionomistas, as expressões faciais, e proclamase a divisão do homem em duas instâncias distintas, ainda que coexistentes: a
primeira seria a divina e estaria representada pela alma, a segunda, maquínica,
o corpo, que pode, portanto, ser explorado pela ciência em seu funcionamento.
Com a Revolução Francesa, que proclamava o direito à igualdade, e
com a Revolução Industrial, que criava condições notáveis para que a
igualdade fosse percebida através do consumo de seus produtos e,
especificamente ao que se refere a este estudo, pela nova forma de acesso ao
vestuário, que propiciaria uma determinada “igualdade”, um certo parecer do
corpo; consolidam-se as mudanças pregadas e propagadas por esses dois
movimentos sociais, que, por sua vez, impulsionam o desenvolvimento têxtil.
Com efeito, uma das grandes novidades da época foi o tear mecânico que teria
tido o mesmo impacto socioeconômico que a máquina a vapor, ambos criados
e desenvolvidos na contemporaneidade desse mundo das revoluções.John K.
Galbraith 5 , importante economista de nossa época, é quem atesta:
“A fiação e a tecelagem manuais eram processos
caros, e entediantes; a simples compra de um casaco pelo
cidadão comum era algo comparável hoje em dia à aquisição
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de um automóvel ou até mesmo uma casa. A indústria e as
novas máquinas têxteis, saindo dos domínios domésticos,
tornaram a vestimenta um artigo de consumo de massa. Essa
revolução têxtil é comparável à explosão de confiança na
tecnologia que se seguiu à Segunda Guerra Mundial”.
A mudança do estatuto do consumo que essas revoluções propõem foi
o que fez com que se realçasse no homem a necessidade de publicizar, isto é,
tornar público, de conhecimento geral, as vantagens de cada novo produto. E é
justamente esse aspecto que criará a noção de corpos úteis 6

do

contemporâneo: a duplicidade de funções do corpo, isto é, consumidor e
consumível na sua aparência efêmera. Pode-se conjeturar que a mudança do
regime social, de aristocrático, monárquico, para o sistema burguês baseado
no capitalismo e com a hierarquização social avançada, principalmente após a
Revolução Industrial, foi o que proporcionou a segmentação e o distanciamento
de práticas artesanais justamente por causa das práticas industriais
propagadas naquele momento. O consumo desses bens, produzidos por uma
população de baixa renda, será estimulado pelo incremento da comunicação
com o mercado, sendo que essa se especializará e estará atenta para
promover o aumento das vendas de um número cada vez maior de produtos
manufaturados.
Se com a Revolução Industrial se tornou possível a fabricação em
série,

surge

obrigatoriamente,

nesse

movimento

socioeconômico,

a

necessidade de venda e a de consumo em grandes quantidades. Por parte da
indústria, instaura-se também a necessidade de diferenciação de seus
produtos 7 : quanto mais chamassem atenção das pessoas, cativando-as,
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Para um aprofundamento nesta questão, apresentada com uma visão bastante crítica, ver:
Naomi Klein. Sem Logo A tirania das marcas em um planeta vendido. op. cit. Nesse volume, a
autora resgata a história e a necessidade de divulgação, individualização e promoção da marca
no primeiro capítulo para, nos seguintes, desenvolver uma postura extremamente crítica ao

conquistariam e formariam uma clientela fixa que garantiria a manutenção do
capital e do lucro. A distinção entre as marcas passou a vigorar como ordem do
dia, principalmente na passagem do século XIX ao XX, e, desde então, as
empresas vêm apresentando estratégias cada vez mais especializadas em
seus recursos de manipulação do público consumidor: do marketing, à
propaganda e à publicidade.
O marketing desencadeou alterações nos modos de a propaganda e a
publicidade serem apresentadas, pois dotou as empresas de saberes que
fossem voltados à construção de identidades de estilos de vida, de modo que
elas precisaram investir mais nas construções de conceitos do que na ênfase
das características determinantes dos produtos anunciados. A descoberta de
que a imagem do produto cria uma conexão material e espiritual com seus
consumidores tornou o foco principal que impulsionou o sucesso do
empreendimento de empresas que se voltaram a essas criações. Isso significa
que, apesar de as características subjetivas do consumo terem sido
identificadas ainda durante o processo industrial, é apenas na segunda metade
do século XX que elas começaram a ser exploradas como estratégias para
incitar o consumo.
Promovem-se, assim, acúmulos de vetores no próprio imaginário que
deve, a partir de seleções, eleger “um” dos produtos possíveis dentre os que
lhe são apresentados, tendo em vista a concorrência de ofertas que trabalham
com o “mesmo”, diferenciando-se, antes pelos conceitos construídos, do que
pelo valor do produto em si mesmo. Desde então, agências têm se
especializado em entender o que é o universo do consumidor em potencial e,
também, as relações possíveis – desejadas ou necessárias –, entre a marca e
o consumidor. Passado, pois, mais de um século de industrialização
alimentada pelo progresso tecnológico, o consumo torna-se cada vez mais
importante, provendo a existência e o crescimento de economias no mundo

excesso de interferência dos mecanismos de marketing na criação e manutenção da marca.
Vários exemplos são diretamente extraídos do mundo da moda. Outra obra que também
merece destaque é Meeting points: soluções de Marketing para uma sociedade complexa, de
Egeria di Nallo (São Paulo, Marcos Cobra,1999). Nela, a autora traça, no primeiro capítulo, um
percurso histórico do marketing, sendo os demais pautados por análises relacionadas a objetos
específicos.

todo, e atribui aos consumidores sensações ou ilusões de necessidade
saciada, de desejo realizado, etc.
Partindo do pressuposto de que a nova ordem da sociedade capitalista
ocidental está centrada no consumo, Gilles Lipovetsky 8 , com bastante
propriedade, afirma:
“(...) seduzida pela busca da satisfação de seus
desejos, a sociedade consumista se permite às novidades. A
indústria, para não perder penetração no mercado, precisa
inovar – no produto e na comunicação. O imperativo industrial
do novo se encarna, numa política de produtos coerentes e
sistemática, a diversificação e a desmassificação da produção”.
Inicialmente será também a classe mais baixa da população que
consumirá os tecidos industrializados e depois a roupa pronta para vestir, à
venda em grandes magazines. Vários esforços serão realizados pelas
empresas a fim de tornarem os novos produtos aceitos pelas classes mais
altas, fazendo com que elas tenham uma participação bastante ativa na
engrenagem de venda/consumo desses produtos e, além disso, as empresas
buscam caminhos para incrementar a produção industrial e o resultado dela.
Neste trabalho, mais importante do que estabelecer o surgimento da moda é
circunstanciar o seu desenvolvimento como “indústria” e como “consumo” até a
segunda metade do século XX, quando, amplamente difundida em larga
escala, ela, pronta para vestir, passará a ser aceita enquanto tal pela
população e a idéia de consumo se amplia para a própria essência humana. A
mídia promove esse percurso de aceitação da roupa pronta para o uso e para
consumo, estratégia considerada, então, moderna. Ela encarna e escancara o
cotidiano das pessoas a fim de mostrar o produto inserido em ações
corriqueiras, que, vão ser ressignificadas pelo mundo publicitário, para a
criação de novos sentidos à vida privada. Pode-se conjecturar a idéia de que
as mídias, de modo geral, com as suas estratégias e táticas, possuem um
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poder capaz de entorpecer os sentidos, conforme descreve Richard Sennett 9 :
“(...) grande consumo de dor ou de sexo simulados serve para anestesiar a
consciência do corpo”; “(...) espaços fragmentados produz efeito muito mais
devastador, enfraquecendo os sentidos e tornando o corpo ainda mais
passivo”. Embora o autor esteja se referindo especificamente à TV e ao espaço
de uma sala de projeção cinematográfica, essas noções de avassalamento dos
sentidos pode ser expandidas paras outras mídias, como essas com as quais
trabalhamos.
As construções midiatizadas do corpo humano fizeram com que ele
fosse explorado enquanto suporte, em seu funcionamento maquínico, suporte
do consumo, que seguiu o adensamento na apropriação de identidades ao
próprio corpo e, por fim, a instauração do corpo virtual em trânsito a novas
significações. As modas da moda relacionam-se com cada um desses corpos,
contribuindo para a sua construção enquanto presença.
A Alta Costura pode ser, de fato, um bom exemplo de como a
conjunção entre roupa e corpo estabelece uma relação de significação no
adensamento das linguagens. Esse segmento que surgiu no final do século
XIX, com o intuito de assinalar as diferenças de trajar, pontua a hierarquia
social, explicita o poder econômico do sujeito e evidencia o processo de
elaboração e de identificação luxuosa dos trajes.
Do mesmo modo como um pintor ou escultor antes do Renascimento
não era reconhecido como artista 10 – e sua genialidade criativa estava ainda
por ser merecidamente ressaltada –, o criador de moda, séculos depois, da
mesma forma, só terá seu trabalho valorizado quando a atribuição de valor
criativo estiver agregada ao traje – e somente quando esse valor for
comercializado à moda dos mecenas 11 .
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Richard Sennett. Carne e Pedra – O corpo e a cidadania na civilização ocidental. Trad.
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troca, seus trabalhos são colocados em evidência no mercado de consumo.
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O primeiro nome de Alta Costura foi Charles Frederic Worth, um cidadão inglês, que, em
1857, na França, abriu a primeira Maison em Paris e assinou as primeiras etiquetas da roupa.

Ser um criador de moda foi e é desempenhar um serviço exclusivo
para a alta burguesia, apresentando uma criação única, virtuosa e
personalizada, buscando a inspiração no “espírito de seu tempo com o qual se
relaciona e também deixa sua contribuição” 12 . Definida por Alan Soral 13 como
uma invenção típica da sociedade burguesa masculina, a Alta Costura visa a
construir uma determinada concepção feminina, que, por sua vez, traduzirá a
mulher como pertencente a esta classe social privilegiada e que ostenta,
portanto, um grande luxo. É justamente através da aparência e do luxo
femininos que se terá (re)conhecimento a respeito da situação econômica do
homem que mantém tal mulher, seja ele o pai ou o marido. Segundo Gilda de
Melo e Souza 14 , esse tipo de “troca” é originário de uma soma de esforços,
que, no jogo de ascensão social, homem e mulher realizam conjuntamente:
enquanto ele parece renunciar aos caprichos da moda masculina, a mulher é
que será revestida pela moda e, assim, sua aparência estará vinculada à
construção da idéia de poder que detém o homem com quem ela vive 15 .
Podemos dizer que a Alta Costura não ofereceu rapidez às mudanças
necessárias na moda, mas cumpriu efetivamente o papel de regularizar e de
institucionalizar a mudança do traje em seu aspecto formal e sazonal. Além
disso, ela pontua e impõe diferenciações na normatização de usos específicos
para homens e mulheres, sujeitos que, por sua vez, serão regidos por regras
completamente distintas em seus modos de vestir. Haverá o desenvolvimento
de tecidos próprios para homens e de outros específicos para serem utilizados
pela moda feminina. Da mesma forma, as texturas e as cores sofrerão
alterações regulares para os homens, mas, com muito maior intensidade, para
as mulheres, incrementando, portanto, a possibilidade de inovação periódica

Worth foi o costureiro oficial da Imperatriz Eugênia e inaugurou a profissão de couturier, grande
costureiro, ditando a elegância que influenciaria determinantemente o Ocidente até os anos 60,
época em que se consolida o prêt-à-porter (vide também as notas 64 e 65).
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Alan Soral. La Creation de Mode. Paris, SIS, s/d., p. 48.
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ibidem, p. 48-49.
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Para uma visão geral dos modos de o homem estarem inseridos na moda, consultar: Valerie
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n.4, dezembro 2002.

das coleções através de novos produtos a serem disponibilizados no mercado,
a fim de estimular as vendas, criando necessidades específicas para o
consumo de moda.
A moda pode ser vista, então, como um determinante de identidades
visuais, que, além do status social, de diferenciador sexual, de status de
trabalho, etc., mantém viva a cadeia de mercado: criação, produção,
distribuição e consumo. O processo da moda é assinalado por determinados
momentos em que surgem referências estéticas significativas, mudanças que
vão desencadeando a mutabilidade da forma de ser o próprio corpo que a
“incorpora”. Anne Hollander 16 afirma que é o ritmo irregular e próprio da moda
que muda e altera seus elementos, tornando-se, assim, através destas
oscilações, um indicador temporal.
As novidades ampliam e aquecem o mercado na medida em que as
criações originais, assinadas pelos “gênios criativos” da Alta Costura, são
copiadas e difundidas através do feitio das costureiras para um número maior
de mulheres 17 . Esses criadores, por seu turno, darão o aval ao mercado de
roupas prontas – prêt-à-porter 18 –, fazendo com que a industrialização da moda
não só tivesse condições de produzir um número maior de peças, com um
ritmo maior, mas que também fosse aceita e consumida por uma parcela da
população cada vez mais ampla através da otimização da produção industrial
no pós-guerra, do desenvolvimento da tecnologia da confecção de roupas e da
resolução de problemas básicos como a grade de tamanhos.
No raciocínio que se busca pontuar com essas incursões, apreende-se
que o traje era, até então, confeccionado para revestir um determinado corpo,
ou seja, a roupa era realizada segundo as medidas referenciais e individuais do
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Anne Hollander. O Sexo e as Roupas. A evolução do traje moderno. Trad. Alexandre Tort.
São Paulo. Cia da Letras, 1996.
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A “alta costura” é adotada apenas para as mulheres. Para os homens, diz-se “alfaiataria”.

Nasce o termo como ready to wear, expressão que será traduzida por empresários
franceses, em 1948, como prêt-à-porter. A França será o primeiro país a adotar métodos
americanos para a difusão de suas criações. A expressão prêt-à-porter diferenciará, então,
produtos com novo processo industrial das roupas de confecção sem estilo, qualidade se
comparados aos da Alta Costura. De qualquer forma, será uma roupa com assinatura para a
produção em série.

corpo de determinada pessoa e desenvolvido pelo criador ou pela costureira.
Com a difusão do prêt-à-porter e do consumo de massa, o corpo terá que se
adequar à forma geral do traje que apresentará algumas possibilidades de
medida, como o tamanho, basicamente organizado em P (pequeno), M (Médio)
e G (Grande) ou por tabelas de numeração, e isso fará com que a forma do
corpo seja sucumbida frente à forma da roupa. Esta carência de acomodações
será amenizada, por sua vez, com a mistura de fibras elasticizadas na
composição do tecido que permite um melhor ajuste da modelagem do traje ao
corpo, que também será “ajustado”.
Independentemente de ser Alta Costura ou prête-à-porter, a moda
sinaliza e assinala uma tendência de gostos, de certos ideais que coexistem no
imaginário humano e redesenham possibilidades e estratégias de corpos,
novos corpos que se proliferam através das imagens construídas e agenciadas
pela publicidade. A moda vestimentar, exclusiva ou de massa, adaptável ao
corpo ou o obrigando a adaptar-se a ela, visa a traduzir partes desses ideais,
de beleza, de novas possibilidades de consumo, conforme assinala Charle
Baudelaire 19 :
“A moda (...) deve ser considerada como um sintoma do gosto pelo
ideal subsistente no cérebro humano acima de tudo aquilo que a vida natural
acumula de grosseiro, de terreno e de imundo, como uma deformação sublime
da natureza ou, antes, como uma tentativa permanente e sucessiva de reforma
da natureza. (...) todas as modas são charmosas, quer dizer, relativamente
charmosas, cada qual sendo um esforço novo, mais ou menos feliz, rumo ao
belo, uma aproximação qualquer de um ideal de que o desejo instiga sem
cessar o espírito humano insatisfeito”.
Dessa forma, podemos facilmente constatar que a busca do ideal
estético ocorre principalmente através da manipulação do corpo feminino que
muda sua constituição e aparência textual ao longo dos séculos. Nos parece
importante afirmar que os sentidos implícitos no contemporâneo, de
obsolescência do corpo, construção e reconstruções, afetam ou efetivam-se
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Charle Baudelaire. O pintor da vida moderna. apud T. Coelho. A modernidade de Baudelaire.
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988.

prioritariamente também no corpo feminino. Assim, ao falarmos no corpo
biônico, cyber, em próteses, mudanças plásticas etc., veremos que as
mulheres, mais uma vez, são as protagonistas da cena, encarnando e parindo
o corpo da nova era. Obviamente várias questões poderiam ser ressaltadas
aqui, o que originariam, sem dúvida, reflexões instigantes e perturbadoras,
desestabilizadoras do sistema de controle.
Podemos aqui, no entanto, entender a imagem contemporânea do corpo
como um produto cultural resultante

da necessidade de permanência, de

presentificação e de negação à morte. A representação imagética do corpo é
uma obsessão que vem se concretizando progressiva e intensamente através
da incisiva representação diferenciada, manipulada, reconstruída do corpo
humano que se redefine enquanto formas e proporções em ritmos cada vez
mais alucinantes. A remontagem, as simbioses ou metamorfoses que
acontecem na própria pele, bem como no reforço deste discurso através do
vestuário é ainda potencializada pela elaboração cênica na constituição de
cenários na imagem de moda. Essas relações da ordem da arquitetura de
instauração de sentidos e da construção da imagem estão relacionadas à
comunicação que elas propõem àqueles que se defrontam com textos que se
apresentam visualmente. Conforme Massimo Canevacci 20 :
“O nexo visual-comunicação foi modificado pela
pluralidade das formas das culturas instauradas (...). O visual, a
comunicação, a cultura, correm uns atrás dos outros, se
influenciam, se cruzam, se fragmentam, se justapõem, de
acordo com tramas totalmente inovadoras em relação a um
passado até recente”.
As novas tramas, então, constituídas também através do adensamento
dos tempos, de fios que se emaranham neste tempo presente, estabelecem um
diálogo entre corpo real, biológico e maquínico – desde a filosofia mecanicista
do século XVII – e corpo possível que se desenha e se estabelece frente às
novas tecnologias. Percebemos que algumas formas de relação entre o texto
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Massimo Canevacci. Antropologia da comunicação visual. Rio de Janeiro, DP&A, 2001, p.
176.

visual e seu destinatário continuam a ser estabelecidas, a exemplo do olhar
direto do sujeito da imagem que indubitavelmente cria um canal de instauração
dos regimes interacionais entre ele e o destinatário, propondo uma certa
abertura de significados, da encenação ou da performance enunciada.
Ainda a esse respeito, em se tratando da qualidade do olhar do sujeito
da ação, devemos ressaltar uma importante distinção, que, por sua vez,
também pontua e determina uma das estratégias das imagens hodierna. O
olhar dos sujeitos 21 instituídos na publicidade dos anos 80 coloca o destinatário
como fruidor da ação que se desenvolve. No contemporâneo é instaurado um
olhar que se dirige seriamente para o destinatário durante a década de 90, e
podemos dizer que este olhar exerce um fascínio intimidador. O olhar chama,
convoca, “atemoriza” o destinatário no sentido de participar e não mais apenas
observar a cena. É justamente nessa perspectiva, isto é, a da convocação, a
da ameaça e a da intimidação que podemos considerar a qualidade
performática na observação e análise das imagens presentes em editoriais de
moda contemporâneos.
Assim, frente a todas estas inserções, verificamos que o modo como os
corpos são figurativizados e a maneira de eles serem apresentados no espaço
que o circunda vão sendo reconstruídos e fundam uma nova ordem na
existência aparente do sujeito, remodelando seu tempo de inserção e
permanência na cultura, na sociedade e em seus valores cíclicos. A forma de
lidar, construir sua corporeidade – regulamentos de controle e comunicação é
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portanto uma construção sócio-cultural resultante de intereelações históricas
que se emaranham nas escolhas e valores que orientam o grupo social.

A imagem narcisista, fetichista do corpo de fato sofre uma série de
abordagens, representações diferenciadas historicamente onde a imagem de
cada época entende e constrói o corpo como emissor de significados
particulares que possui voz própria como mídia de sí mesmo no cruzamento da
sociedade e da cultura. Resta-nos descobrir qual é o nosso corpo olhando-nos
no reflexo da cultura contemporânea para reconhecermos os valores que nos
redesenha remodelando nossa presença.

MERCADO DE MODA: COMUNICAÇÃO E “MONOCULTURA GLOBAL

1

“A homogeneização está viva, bem e monótona: não
seria missão da indústria da moda justamente ser
inspiradora, criativa e inovadora no coração de sua
existência?”
Webster (2004:78)

Um conjunto de atividades de compra e venda de determinado bem ou
serviço constitui o que convencionamos chamar de mercado. Em economia, esse
conceito originário do latim mercatu está especialmente ligado ao “conjunto de
compradores e vendedores e sua interação” 2 . E é tal processo de interação que
particularmente nos interessa ao tratar dos enfrentamentos da moda face à
globalização, numa pesquisa cujo caminho começa a se delinear. Tendo em vista
as reflexões de Senise, para quem “a criação de uma coleção ou coleções tem
como meta o varejo, a comercialização, o lucro e a conseqüente massificação” 3 ,
podemos considerar que a moda ocupa-se de “criar e manter vínculos”

4

entre as

pessoas, suas idéias e os objetos que possuem e utilizam. Mas como estes
vínculos são elaborados? E de que forma são apropriados e padronizados numa
era em que o planeta encolhe rapidamente?
Para Senise,“a moda francesa sucumbe aos negócios, sufocada pela
pressão financeira. Criadores vendem suas marcas e suas idéias são sacrificadas
às necessidades de expansão do mercado, perdendo seu espaço original para
aumentar seus lucros e seus limites geográficos. (...) Os donos do mercado
passam a ser grupos financeiros : LVMH, Richemont”. Trata-se de um bazar de
1
2
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3
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http://www1.uol.com.br/modabrasil/leitura/yamamoto/index.htm . Acessado em: 30/08/2005, 10h47.
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Discorro sobre esse tema detalhadamente em parceria com a administradora Ana Paula Celso de
Miranda na obra Moda é comunicação: experiências, memórias, vínculos (São Paulo: Anhembi
Morumbi, 2005).

pequenas atrocidades cometidas em prol de bons negócios, acerca dos quais a
mídia de massa não cessa de nos informar. Ora, estamos falando de comunicação
verticalizada. Para Webster 5 , a cadeia de suprimentos global resultou na perda de
foco criativo regional, categorizando as nações em atividades concentradas ao
invés de promover o resgate da integridade de sua herança cultural. Sob esse
aspecto, os bens funcionariam como pontes para alcançarmos determinados
significados, deslocados de nós pelo mercado movediço em que vivemos, o qual,
por sua vez, nos reabastece com simulacros dos valores almejados. Há, portanto,
maior perversidade a ser equacionada nessa visão do empório global. Eu
acrescentaria que o surto de “comoditização” dos artigos de moda dos quais nos
falam Senise e Webster está baseado em déficits afetivos oriundos do
adoecimento da comunicação de bens dessa natureza. Se o mesmo produto está
sendo oferecido em todas as esquinas, a atmosfera de imitação gera ambiente
propício à busca de vitalidade. E, a meu ver, é nos processos de comunicação de
proximidade, onde a vitalidade naturalmente reside, que a indústria vai penetrar de
forma sub-reptícia e quase imperceptível para revigorar seu relacionamento com o
consumidor.
Em 1591, num tratado intitulado “Sobre os vínculos em geral” 6 , o filósofo
italiano Giordano Bruno já pontuava que todo vínculo também se constitui no seu
oposto, sendo que o ambiente vai favorecer a natureza da ligação entre dois ou
mais elementos. Portanto, se há uma idéia de atração, nela também reside a
repulsa: justamente quando a força natural de afinidade que se constrói
transforma-se numa amarra, numa algema ou mesmo num grilhão.
O biólogo norte-americano Harry Harlow dá uma contribuição contundente
ao entendimento da natureza indócil dos vínculos comunicativos quando observa
que essa ligação inicia-se a partir da mais tenra infância. O cientista estudou o
comportamento dos macacos Rhesus em experiências que visavam descobrir
5
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quais as origens do amor entre mãe e filho. Harlow notou que, quando isolados da
mãe, os filhotes não conseguiam exprimir afeto na vida adulta. A falta do
aconchego transformou os macaquinhos em adultos emocionalmente deficientes.
A exceção ficou por conta dos macacos que ficaram isolados em jaulas que
continham simulacros da mãe em pelúcia. Isso provou ao biólogo que a relação
primitiva entre mãe e filho não está pautada somente pela alimentação, mas
também e especialmente pelo aconchego, que é sentido na própria pele.
A partir dessa constatação, Harlow desenvolveu estudos acerca dos
estágios de complexidade dos vínculos. Para o cientista, os vínculos
comunicativos somam-se uns aos outros, construindo histórias de vida. O sistema
afetivo de base de Harlow (que o comunicólogo Norval Baitello passou a chamar
de “sistema de vínculos” em estudos posteriores) inclui cinco diferentes
possibilidades de ligação afetiva:


maternal (aconchego doado pela mãe para a criança),



filial (reação amorosa da criança diante da mãe),



fraternal (união entre irmãos ou pessoas da mesma faixa etária e
interesses),



sexual (parceria de um casal);



paternal (relação baseada na autoridade e na hierarquia).

Outro

biólogo,

Franz

de

Waal,

aproxima

esse

conhecimento

do

comportamento dos mamíferos superiores. Estes, por sua vez, teriam maior
capacidade de resiliência das lesões afetivas, desde que se vissem diante da
possibilidade de recuperar esse afeto e reverter a carência mediante o
estabelecimento de vínculos mais complexos. E é justamente nesse ponto que o
mercado – aquele mesmo empório do lucro – entra em cena.
Tenho observado que não apenas Harlow criou simulacros para corrigir
lapsos de afetividade. No bazar global, conscientemente ou não, são as marcas,
sobretudo de moda e estilo de vida, que têm buscado substituir relações afetivas
usando bens - ora como pontes, ora como cercas - para que os consumidores
curem suas feridas emocionais. Como afirmei anteriormente no Seminário

Propostas para o Novo Luxo 7 , “no mercado global, em que impera um certo sabor
artificial de baunilha, é justamente a cultura transplantada e repaginada para ser
usada como adjetivo que caracteriza um diferencial passível de distinguir
consumidores num momento em que o abismo entre classes está repleto de
pontes disseminadas pela indústria do entretenimento e do hedonismo”.
É fácil observar essa situação em torno de um vínculo aparentemente
fraternal – aquele que se constituiria mediante uma comunicação horizontal. Por
meio da adoção de certa tendência, devidamente embalada como efígie de
determinada grife, essa comunicação de total proximidade é usada como máscara
para uma relação hierarquizada e plena de regras, onde a grife dita o modo de ser
e de consumir. Isso é perfeitamente perceptível no embalo da tendência étnica
que vem abastecendo o mercado de moda nas últimas temporadas. Roupas e
acessórios auxiliam consumidores a estabelecer uma maneira alternativa de
encarar a si mesmos que se assume contrária às definições culturais
compartilhadas localmente. Assim participam do grupo dos que detêm
conhecimento sobre determinada área geográfica e o modo de vida de seus
habitantes. Trata-se do que acontece, por exemplo, com a marca Cori em sua
coleção verão 2006. Inspirada numa viagem ao Marrocos, “o reino ensolarado do
Norte da África, um lugar mágico que toda mulher gostaria de visitar” 8 , a grife diz
buscar referências nas frutas, nos cheiros, nos temperos, na vegetação e nos
trajes típicos usados pelos homens marroquinos. Mas não deixa de incorporar à
coleção temas como “safári” e “lingerie”, segundo sua visão tangenciais (?) à
cultura marroquina. Entretanto, o que nos interessa aqui é precisamente o modo
como a mulher Cori comunga dessa visão cultural proposta. A grife envia às
clientes que fazem parte de seu banco de dados – a fraternidade Cori - uma carta
assinada por seu diretor criativo, o estilista Alexandre Herchcovitch, que diz:
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ocasião encontra seu desdobramento no presente artigo.
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HERCHCOVITCH, Alexandre. “Cori verão 2006” (correspondência). São Paulo, 2005.

“Pensei em trazer para você um pouco das sensações
que tive nessa viagem. Tenho certeza que você vai
adorar compartilhar esta experiência através

da

coleção 9 . Venha tomar um champagne conosco em
uma de nossas lojas. Esperamos você”.

Na relação estabelecida por Cori com suas clientes é a coleção o bemponte para o significado compartilhado da cultura distante, mesmo que essa tenha
passado por um liquidificador de outras “lembranças” do Marrocos – incluindo o
direito a um brinde com champagne. No entanto, o mesmo informativo acrescenta
que “as roupas longas usadas para proteger do calor do sol e do frio das noites do
deserto ganharam volume e foram transformadas em vestidos de chiffon de seda
pura”. Ora, onde o deserto foi parar? Nas borbulhas do champagne? Ou talvez
nas cores, adjetivadas com apelidos tão díspares quanto “Tanger” e “Areia” ou
“Crab” e Doll”? As peças apresentadas têm valor agregado pela distância e pela
cultura por princípio desconhecida, que Cori apresenta como a nova regra para a
elegância em dias de sol. Como bem colocam Douglas e Isherwood 10 , tal “(...)
consumo físico permite a prova, o teste ou a demonstração de que a experiência
em questão é viável. (...) de longe, a maior utilidade não está na prova, mas no
compartilhamento dos nomes que foram aprendidos e classificados. Isso é cultura”.
Um compartilhamento fraternal na superfície, mas bastante regrado segundo as
normas definidas pela marca. O chique está no distanciamento, na transformação
da imagem em imagem recortada. Delegando voz a um estilista de renome
nacional e a uma cultura “exótica” Cori legitima sua autoridade e seu diferencial.
Em verdade, assume na distância da comunicação mediada pelo papel timbrado
uma postura patriarcal.
Há necessidade de estabelecer vínculos mais verdadeiros. Os benefícios
da globalização por certo não advirão da habilidade de transformar um processo
vivo – a comunicação mediante produtos de moda - numa outra trincheira do
9

Grifo meu.
DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens - para uma antropologia do
consumo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2004, p.125.
10

sistema.
Tomemos outro exemplo das artimanhas e disfarces da comunicação
hierarquizada a partir da idéia do “vintage”, que Chataignier bem define como “(...)
todo o comprimento de uma vida, (...) o que é old-fashioned e o que se regula pela
última moda, seu antagonismo maior, que tem tudo a ver com a moda”
conexão que a estilista Adriana Barra

12

11

. A

faz com essa tendência certamente

reforça tal concepção. As roupas da criadora recuperam a costura inglesa e a
barra de lenço, especialmente nos vestidos estampados e longos com modelagem
extraída dos anos 70 13 . Adriana Barra parece ofertar aconchego maternal para
suas abonadas consumidoras. Essas mulheres (predominantemente da classe A,
entre 25 e 39 anos, bem sucedidas, porém workaholics), buscam a oportunidade
de fuga do mundo agitado da grande metrópole. Que tal um simulacro de
aconchegante homemade?
A loja da designer está estabelecida numa vila de casas no elegante bairro
dos Jardins, em São Paulo, e não há placa apontando o endereço – é preciso
“descobrir” onde fica, o que é parte de seu encanto. O espaço é ambientado com
móveis antigos pintados em branco, pratos de porcelana, espelhos venezianos,
paredes pintadas à mão e araras espalhadas pelo living e pela cozinha no meio de
pias e potes de açúcar. O quarto serve de provador com biombos e cortinas. A loja
ainda conta com um jardim, uma horta e um pequeno lago objetivando interagir
com o romantismo das peças e fazer com que os consumidores se sintam à
vontade, em casa ou em algum lugar familiar do passado. “Com os ideais
deslocados para esta locação amplamente ficcional, as dificuldades e os
desapontamentos do momento são tornados inertes e permite-se que a esperança
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se mantenha”

14

.

O apego ao passado é deslocado para o produto, o qual deve ser
“garimpado” antes de sair de seu “esconderijo”, a loja, para enfim assumir o status
de memorabilia colecionável. Dessa feita, uma nova recordação adquirida por
meio da compra reconstrói o passado da maneira almejada, estabelecendo um
vínculo emocional entre grife e consumidor. E é esse recorte temporal sem
máculas ou heranças indesejáveis, alçado ao patamar de aconchego maternal,
que Adriana Barra comercializa.
Embora o aconchego aponte para um vínculo de caráter maternal, não seria
ele apenas um simulacro da relação mãe e filha? Ao entrar no perímetro de
resiliência do consumidor, não estaria a grife instaurando uma configuração em
que a proximidade é de fato apenas aparente? Estaria Adriana Barra, em verdade,
trabalhando a comunicação na vertical, num sistema de hierarquia em que a
marca dita as regras que o consumidor deve obedecer, substituindo a voz do pai,
da autoridade ou do Estado? A figura do pai é o grande representante da cultura.
Daquilo que é – ou não – aceito. É também referência de distância, de dominância,
de segurança, de organização do mercado mediante a interferência nos sistemas
de vinculação. Isso me faz crer, com Douglas e Isherwood 15 , que “o consumo é a
própria arena em que a cultura é objeto de lutas que lhe conferem forma”. Das
grandes metrópoles às pequenas aldeias. Diariamente.
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McCRACKEN, Grant. Cultura e consumo. Rio de Janeiro: Editora Mauad, 2003, p. 140.
Op. Cit, p. 103.
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REDESENHANDO O MERCADO ATRAVÉS DOS CURSOS DE MODA

1

Um dos mais atuantes intelectuais brasileiros, Prof. Renato Janine
Ribeiro - diretor de Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) – ao participar do Simpósio Universidade e
Compromisso Social, realizado no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), em Brasília, questionado sobre o
papel do ensino de graduação na formação do aluno, envolveu a todos, ao
responder sobre o papel da universidade.
Comentava, o Prof. Renato Ribeiro que a universidade não é
somente o lugar de formação do ensino de graduação, como é senso comum
para a população em geral, mas, na verdade, deve ser o lugar onde se possa
criar o ambiente de pesquisa, normalmente ligado à pós-graduação, de
maneira que possamos ir renovando constantemente o grupo, alimentando as
pesquisas e, dessa forma, ao agregar novos interesses, olhares e
pesquisadores, isso certamente terá um rebatimento positivo no ensino de
graduação.
Contudo, sabemos que a formação ainda está muito distante disso;
muitas vezes imersa num ambiente de treinamento, voltada para um
utilitarismo imediatista, que gera, naturalmente, uma deturpação muito grande
de valores.
Na maioria das vezes, temos a impressão de que uma pessoa será
funcionalmente melhor se ela fizer um trabalho que dê um resultado imediato
do que se ela tiver um trabalho mais difícil, instigante ou intelectualmente
moroso.
Precisamos nos preparar para uma cultura em que as mudanças e
rupturas sejam muito mais freqüentes do que no passado. Se por um lado pode
ser muito doloroso, certamente, por outro, terá um caráter social forte,
emancipador. Não podemos alimentar um imaginário que constantemente
retorna à idéia de que ler é uma coisa chata. Isto exige urgência na mudança.
1
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A universidade, dessa forma, pode e deve colaborar para a
emancipação do pensamento vinculado à pesquisa, atuando através do
investimento no profissional que se quer formar para a sociedade na qual ele
irá atuar. E de que forma podemos fazer isso? Discutindo problemas que
indiquem saídas e ações; dialogando com profissionais, empresas, grupos
ligados a movimentos sociais, ONGS, enfim, interlocutores dessa sociedade
em que vivemos.
Fato recente e extremamente relevante, a meu ver, foi a reedição do
projeto Coração na Moda, pela Semana de Moda Casa de Criadores, que
nesta temporada ganhou o reforço da Turma da Mônica e de Maurício de
Souza. As camisetas dos estilistas convidados para o desenvolvimento das
peças com a temática coração terá produzido, ao seu final, o modelo mais
votado pelo público, e o produto da renda arrecadada será revertido para a
reforma da UTI pediátrica do INCOR, a exemplo da camiseta vencedora na
edição passada, do estilista João Pimenta.
É isso! A moda com responsabilidade social colaborando para um
mundo melhor. Normalmente, temos a tentação de achar que o universo da
Moda empresta o seu glamour somente a atividades elegantes e caras, sem
percebermos que é através da arte da criação que também colaboramos
visualmente para expressar e estabelecer padrões de sanidade social, moral e
de cultura, dessa forma incentivando a leitura de um cotidiano mais harmonioso
e humano.
Arte, Cultura e Moda é, portanto, a base do nosso atual campo de
pesquisa. A arte é uma linguagem universal, compreendida por todos em
qualquer ponto do universo e que em toda a história da humanidade teve o
homem como seu grande protagonista.
O aumento da inteligência humana permitiu a imaginação e o
desenvolvimento da habilidade de criar não só imagens esculpidas e pintadas,
mas também a construção de monumentos destinados a rituais diversos,
comemorações, etc. permitindo à história, ao longo do tempo, estudar as
civilizações, identificando em cada uma delas a sua memória cultural, por meio
dos seus registros, documentos e obras.
A lógica em arte nos faz pensar, para além do pares contrários, numa
tríplice relação que dirige a nossa compreensão - o passado e o futuro,

envolvendo o presente; o ver e o apreciar, envolvendo o conhecer. Essa
realidade pode ser construída ou desvelada pela busca ou pelo saber, ou seja,
pela produção de conhecimento acumulada por grupos sociais e tribos
distantes, e aqui não somente as tribos indígenas, mas também as urbanas,
hoje tão freqüentemente localizadas em nossa sociedade, que seguiram sua
normas de um fazer artístico, tornando-se mais facilmente identificáveis, ou
seja, estilisticamente contextualizada no momento em que emerge da vontade
potencialmente criadora, como um momento de individualidade. É dessa
liberdade do artista que Kant nos fala, o livre arbítrio para a criação.
Desde meados da década de 90, a área de moda, incluindo os setores
têxtil e de confecção, além de toda a parte de acessórios, calçados etc., passa
por uma fase de estruturação e expansão, com a abertura de postos de
trabalho inéditos e a valorização do profissional nos mercados interno e
externo. Surgem novos segmentos de atuação como desdobramentos da
própria dinâmica do setor, como o profissional de Imagem Pessoal e Styling,
por exemplo, cursos de Estilo e Cosmiatria, Produção de Imagem e Som para
eventos de Moda, frutos talvez, de uma necessidade de mercado apontada
pela sociedade, leia-se também, por uma juventude com a qual convivemos e
que possue necessidades mais urgentes, focadas na diversidade de áreas
deste País.
Para acompanhar esse dinamismo característico do setor, necessitamos
hoje de um profissional de Moda com um vasto repertório cultural, cuja
amplitude de suas fontes de referência possibilitem uma gama de intervenções;
de um profissional atento aos movimentos culturais e sociais, e não somente as
produções dos modelos e catálogos prontos. Exercitar a criatividade e apoiarse em boas fontes de leitura, ter dedicação ao trabalho e postura ética, são
quesitos fundamentais para que um profissional possa se destacar em
qualquer área de atuação, mas especialmente, na Moda.
Precisamos, além disso, nos debruçar sobre uma pesquisa que também
priorize as necessidades sociais, trilhando a evolução tecnológica do produto,
investindo nas riquezas da nossa Terra e nas infinitas possibilidades de
pesquisa que possuímos neste País. Do algodão natural ao fio de mamona,
especificamente desenvolvido para a correção estética facial. São momentos

que passam pela formação de cultura, atualmente, e que não podemos deixar
passar apenas, como notícias de um futuro que já chegou.
Ter sucesso e retorno financeiro é o desejo de todas as pessoas que
pretendem seguir uma carreira. Contudo assistimos, novamente, pelo caráter
imediatista e pragmático da sociedade atual a uma notável valorização do setor
terciário – representado pelas atividades de prestação de serviços –, que se
transformou no principal setor econômico da atualidade, como decorrência do
fenômeno da globalização e do avanço do processo de automação industrial
em todo o mundo. Quantos pequenos ateliês de costura, calçados, consertos e
reformas, clínicas de estética (substituindo os antigos salões de beleza),
encontramos hoje se desdobrando em nossas cidades.
Foi nessa linha de discussão e exercício livre do pensamento acadêmico
que surgiu a proposta de um Colóquio Nacional de Moda, que pudesse reunir
as mais diversas expressões de pensamento e pesquisa nacional, tanto
produzida por docentes universitários como alunos, pós-graduandos e
pesquisadores, para ao longo de um período, ainda que pequeno, pudéssemos
todos ampliar os nossos horizontes, debater sobre novos olhares e abastecer o
nosso ideal, o de continuar buscando o entendimento da Moda como um
suporte artístico necessário à humanidade, que sempre foi e será, pertinente às
épocas e possível a todos.

AS INOVAÇÕES NAS APLICAÇÕES DOS TÊXTEIS TÉCNICOS

1

Resumo

Este artigo tem como objetivo apresentar uma discussão sobre o desenvolvimento
dos chamados têxteis técnicos ou tecidos inteligentes disponíveis no setor têxtil para
aplicação imediata nos diversos setores industriais e na vida cotidiana dos
consumidores.

1. Introdução
Nas últimas décadas o crescimento do setor têxtil brasileiro vem cada vez mais se
destacando nos seus diversos setores de produção. A indústria têxtil vem
incorporando em seus processos, todas as novas tecnologias desenvolvidas nos
campos das ciências físicas, químicas e biológicas. Os avanços da tecnologia não
só tem permitido o desenvolvimento de novos materiais e equipamentos como
também tem proporcionado a aproximação de diversas áreas de atuação como as
artes, design, engenharia e as ciências1,2.
Na indústria da moda, os artistas têxteis e designers buscam recursos técnicos que
possam concretizar suas idéias criativas estudando novas qualidades estéticas e
funcionais dos tecidos para atender aos novos padrões de inovações tecnológicas
exigidos pelo mercado interno e externo. A evolução do mercado é uma
consequência da atitude dos consumidores, que cada vez mais têm se tornado
exigente, pela busca por produtos de maior qualidade, conforto, elasticidade e
segurança. Os consumidores cada vez mais informados estimulam as indústrias a
desenvolverem produtos adequados às suas necessidades contemporâneas do
estilo de vida, trabalho e bem-estar3,4.
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Os chamados têxteis técnicos ou “tecidos inteligentes” tem conhecido nos últimos
anos um crescimento verdadeiramente espetacular, resultante das múltiplas
aplicações que vão sendo descobertas para esses materiais5.
Os têxteis técnicos são estruturas especificamente projetadas e desenvolvidas para
a utilização em produtos, processos ou serviços de quase todas as áreas industriais.
A tecnologia na área dos polímeros, fibras, tecidos e processos de fabricação e
equipamentos são fatores que proporcionaram um maior impacto no crescimento
dos têxteis técnicos6,7. Através da tecnologia têxtil foi possível combinar diferentes
características num só produto, tal como flexibilidade ou rigidez, baixo peso e
resistência8.
O mercado dos têxteis técnicos ocupa um lugar muito importante no cenário têxtil
mundial, representando atualmente, na Europa Ocidental, cerca de 22% do
consumo de todas as fibras têxteis6.
A aplicação destes materiais tem sido extensa podendo ser empregado em diversos
setores industriais como por exemplo:
•

Na indústria dos transportes sendo utilizados para o revestimento, filtros,
airbags, isolamento e decoração dos carros, aviões, navios, etc.

•

Na construção civil os chamados geotêxteis desempenham funções de
separação, reforço, filtros, drenagem e proteção, coberturas, construção de
edifícios de grandes dimensões como estádios, aeroportos, ginásios para
prática de esportes e centros de exposições.

•

Na área médica esses materiais encontram cada vem mais espaço para a
produção do vestuário de proteção dos médicos e pacientes, filtros têxteis
que incorporam nanofibras para capturar moléculas de vírus, vasos
sanguíneos, intervenções cirúrgicas, na engenharia de tecidos humanos,
regeneração óssea e tratamento de queimaduras9,10,11, etc.

•

No vestuário de proteção: mecânica (corte, penetração e impato), térmica
(calor, frio, chama, intempéries), química (líquidos, gases e pó), elétrica,
(acumulação de cargas eletrostáticas), contra radiações e microrganismos,
etc.

•

Artigos esportivos que visam o conforto dos atletas, permitindo a passagem
do suor através dos tecidos, no desenvolvimento de quadros de bicicletas,
raquetes de tênis, esquis, pranchas de surf, etc.

•

Artigos militares e de defesa, no desenvolvimento de vestuários de proteção
camuflados que são invisíveis à noite, mesmo diante dos mais sofisticados e
potentes binóculos de infra-vermelhos. Os tecidos desenvolvidos são capazes
de anularem as manifestações térmicas do corpo humano, além disso, nas
fibras dos tecidos podem ser agregadas moléculas nanoscópicas que
possibilitam a detecção por satélites. Ou seja, os soldados ao mesmo tempo
em que são invisíveis para os inimigos podem ser monitorados pelos
comandantes a milhares de quilómetros. A aplicação dos têxteis técnicos
também pode ser estendida a outros setores, como a agroindústria, meio
ambiente, acústica e óptica6-8.

2. Conclusões
As inovações aqui apresentadas retratam a atual revolução dos têxteis técnicos. A
roupa deixou de ser apenas um simples adereço e passou a incorporar inovações
tecnológicas que deram a elas características nunca antes imaginadas trazendo não
só a estética como benefícios através do conforto, maciez, leveza, e qualidade de
vida. A aplicação inteligente das tecnologias, assim como novas idéias para os
produtos são a origem da criatividade na inovação e consequentemente constituem
um fator decisivo na competitividade e no sucesso.
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O ESTILO JARDELINA 1

1- Apresentação

Esta escrita pretende expor brevemente parte das diretrizes que vem
conduzindo meu projeto de doutorado “Roupa-território de existência”, em
curso na PUC-SP, sob a orientação da Professora Doutora Suely Rolnik. A
proposta foi inaugurada a partir de questões levantadas na finalização e
defesa da dissertação de mestrado “Incômoda moda: uma escrita sobre
roupas e corpos instáveis” (PUC-SP:2000).

Na dissertação, a cartografia proposta para a compreensão das lógicas da
moda contemporânea, no capítulo Moda movediça e as políticas de interação
roupa-moda-subjetividade,

exploradas

nos

capítulos

finais,

instigaram

percursos futuros. Em especial, nas direções da investigação da potência
criadora e de processos de singularização operados através do vestuário.
Diante do mapa desenhado pela moda nos moldes da sociedade de
controle2, num cenário no qual as fronteiras se diluíram e a lógica tentacular
cria uma ilusão de liberdade de escolha, seria ainda possível estabelecer
relações criadoras com o vestuário, campo que já foi tão fértil para a
expressividade de movimentos de resistência política e social, individuais e
coletivos? Se os campos de invenção são instantaneamente absorvidos pelo
mercado, se a “diferença” não faz diferença alguma, se customização
equivale a homogeinização e os processos de singularização inspiram os
1 MESQUITA, Cristiane - doutoranda em Psicologia pelo Núcleo de Subjetividades
Contemporâneas (PUC-SP), com a pesquisa Roupa-território de existência. É
coordenadora da pós-graduação em Criação de imagem e styling de moda
(Faculdade SENAC de Moda - SP e BA). É autora do livro Moda contemporânea:
quatro ou cinco conexões possíveis (Anhembi Morumbi, SP, 2004). Atua como
pesquisadora, professora, consultora e jornalista junto à instituições como a
Universidade Anhembi Morumbi/SP (presencial e on-line), Faculdade Santa
Marcelina/SP, Faculdade SENAC de Moda/SP, IBModa/SP, UEL/PR e UNERJ/SC,
para as revistas Marie Claire e Malhação e para o website www.modabrasil.com.br.
2 Deleuze expõe a Idéia no Post-scriptum: sobre as sociedades de controle.
(DELEUZE:1992). A configuracão dos modos de funcionamento da moda nesse contexto são
explorados no capítulo “Moda movediça”, da dissertação referida acima (MESQUITA:2000).
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discursos da publicidade, como identificar linhas de fuga na moda? Quais
seriam os critérios? Estaríamos fadados à eterna captura de uma realidade
incansavelmente pasteurizadora?

O conceito de estilo tem sido um dos principais pontos desse estudo. A
captura mercadológica do termo e o esvaziamento de seus sentidos
expressivos, são constatações que norteiam a concepção dos modos de
funcionamento da moda. Explorar os paradoxos do estilo - como definidor de
segmentos de mercado e como território expressivo - têm sido uma forma de
contraposição

bastante

inspiradora.

Será

possível

apreender

tal

complexidade seguindo as regras propostas pelos manuais de estilo? Como
fazer gaguejar esta palavra? Como agitá-la sem “modos de usar”?

A concepção de estilo do filósofo Gilles Deleuze tem se encontrado
produtivamente com a perspectiva que o autor, juntamente com o psicanalista
Felix Guattari, nos oferecem para o termo "território". A roupa - pensada
como uma das linhas de força que delineiam lugares de expressão, como
uma das costuras que amarram territórios existenciais3 - ganha vida, em
especial, por meio da documentação da radicalidade de Jardelina da Silva4,
personagem que, nesta pesquisa, corporifica e explicita a vertente de
investigação da criação. Subjetividade especialmente permeável às poéticas,
Jardelina inventa um “estilo-território”. Ela é uma paisagem de “cores
alvoroçadas” – palavras dela - que faz pulsar a potência da roupa.

Os subtítulos que se seguem são apresentações sintéticas dos guias desta
investigação.

2- Moda contemporânea e a liquidação do estilo

3 O texto “Roupa-território de existência” examina estas relações. (MESQUITA:2002).
4 Este ponto da pesquisa se cruza com o projeto de roteiro para videodocumentário Roupaterritório de existência: Jardelina da Silva e sua assinatura no mundo, premiado pelo projeto
Rumos Visuais Itaú Cultural/2001 – São Paulo/SP <www.itaucultural.org.br>. Parte da
pesquisa e coleta de imagens foi realizada no ano 2002. O roteiro foi entregue ao Itaú
Cultural em agosto do mesmo ano e o material se encontra em fase de edição
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Vivemos numa época na qual é possível definir a moda com frases como “a
gente é quem faz a moda" ou "a moda não é roupa, é atitude"5. O
consumidor se sente liberto das amarras das tendências e das marcas. Mas o
discurso que lhe é bombardeado só ressalta o paradoxo que lhe veste o
corpo: "Seja igual - use isto, use aquilo, use a marca X”… “Seja diferente,
seja você mesmo, seja único”… “A marca X lhe ajudará nesta missão… X é a
sua cara”. “Viva no mundo X, ele foi feito especialmente para você”.

Os conceitos de moda e de estilo são, em geral, contrapostos pela maior
parte das abordagens teóricas. A moda, sempre ligada à noção de
efemeridade, é definida como um modo de apresentação estética de produtos
que finda, mais cedo ou mais tarde, dando lugar a outro(s) modo(s)
dominante(s). Ou seja, a obsolescência é inerente à sua lógica de
funcionamento. Já a noção de estilo - em especial os enfoques mais amplos,
estabelecidos nos campos da cultura como as artes, a música e a literatura é definida a partir de elementos estéticos e subjetivos que não seguem a
lógica do efêmero, mas sim, uma espécie de concisão ou forma singular do
encontro de variáveis de naturezas diversas, que podem caracterizar um
movimento, um agrupamento estético, um modo de escrever, de dizer, de
tocar, de se expressar.6

No século XX, a idéia de estilo foi apropriada para delimitar modos de vida
específicos, ligados a determinados públicos consumidores, alvos de toda
espécie de produtos e potenciais presas da rede de marketing que ajuda a
configurar o mapa do consumo de massa. Tudo aquilo que expressa modos
de existência passa a ser capturado, medido estatísticamente e até mesmo
vendido como informação valiosa, informação viva, informação desejante.
Mercantilizada, a palavra mantém sua conotação coletiva, mas, cada vez
mais ganha também a esfera privada. São universos subjetivos construídos,

5 Depoimentos presentes em MESQUITA e PEDROSA (2005).
6 MAFFESOLI (1995) trata algumas concepções para o termo.
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em especial, pela publicidade, e responsáveis pela construção de “mundos”
para determinados grupos ou perfis de consumo7.

Esta esfera individualizada do estilo, ligada ao estímulo do exercício de
autenticidade na composição da aparência é incansavelmente explorada,
inclusive, enquanto tendência de comportamento, traduzida em produtos para
uma considerável leva de consumidores. Uma vez saturada nos discursos
propagados em línguas diversas e para diversos públicos, a idéia foi,
recentemente, renomeada como “nova autenticidade” e agora diz respeito à
opção por um mundo de mercadorias conectado a um universo de valores
“simples”. Nas palavras de David Shah8, editor de uma das publicações mais
respeitadas sobre tendências de consumo, “o termo tem se tornado quase
sem sentido, uma vez que pode apontar um modo de vida alternativo, assim
como um jargão para vender chocolate orgânico. Autenticidade não tem mais
a ver com uma característica inerente, mas sim com alguma coisa adicionada
no processo de marketing de um produto”.

Nesse contexto, aparentemente livre das amarras da moda, pode-se dizer
que o consumidor vive sob a "ditadura do estilo". A idéia de "fashion victim"9
se metamorfoseia perversamente, nos territórios de um "saber" não mais
instituído pela moda, mas passível de ser construído - ou, de preferência,
inventado -

pelos elementos que criam universos subjetivos: aqueles

referenciais que dão “vida” aos estilos. No caso dos elementos que se
relacionam com a composição da aparência - vestuário, calçados, acessórios,
maquiagem, etc. - a questão "como usar?", parece se sobrepor à pergunta
sobre "o que usar”. O saber orquestrar os elementos constituintes da
aparência é quase uma “especialização” e parece estar criando uma legião

7 LAZZARATO (2004) desenvolve a idéia ao contrapor as noções de empresa e usina no
capitalismo contemporâneo: “a empresa não cria o objeto (a mercadoria), mas o mundo onde
o objeto existe. Ela não cria tampouco o sujeito (trabalhador e consumidor), mas o mundo
onde o sujeito existe. (…) Consumir não se reduz a comprar, mas é antes pertencer a um
mundo, aderir a um universo.”
8 In Textile View Magazine. Issue 66. Summer 04. Metropolitan Publishing BV. 2003, The
Netherlands. Grifo meu, tradução minha.
9 Expressão apropriada da língua inglesa, comumente usada para designar determinada
classe de consumidores de moda extremamente permeáveis às informações de tendências
divulgadas pela mídia especializada.
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de "analfabetos fashion", sedentos por conhecimentos, num mundo de
códigos cada vez mais complexos10, no qual ter “algum estilo” é necessário.

Se pensarmos que aqueles que não seguem a moda - ou a seguem de
acordo com suas próprias intenções - são os “detentores de estilo”, então,
talvez seja possível explicitar sua mais “nova regra”, dissimulada no contexto
ilusório da liberdade de vestir: “ter algum estilo”. “Fora de moda”, estariam
aqueles que não sabem inventar suas próprias regras: usar moda da mesma
forma como está na revista, na novela ou na passarela é “coisa de quem não
se conhece”. O “toque pessoal” numa composição de roupas seria o aval de
um saber maior. Singularizada, a noção de estilo supõe uma maior
complexidade também na forma de compreender que determinados
consumidores seriam meramente seguidores da moda e outro segmento
seria aquele dos “estilosos”.

Para o mercado de moda, a lógica na qual impera o estilo parece exigir
reflexões sobre idéias como criação, produto, comunicação de produto e
público-alvo. O que vem acontecendo, na maior parte dos setores de seu
funcionamento, é que, mais perversamente do que nunca, usa-se
indiscriminadamente a estratégia de devorar a presa: vampirizar a
subjetividade que alimenta a era do estilo, como principal mote para continuar
suprindo o desejo de afirmação do individualismo moderno. E como o dom de
iludir faz bem o estilo da moda, a estratégia mais utilizada para que ela se
mantenha viva, neste momento de um certo destronamento do “império do
efêmero”11, é a de se aliar. É fazer manutenção e divulgação do sentido

10 “Agite e use” é o título de editorial de moda concebido pela consultora Glória Kalil e pelo
stylist Daniel Ueda na Revista Veja (junho/2005). A estratégia de construção das imagens
visa informar ao leitor aquilo que já está dito na abertura do texto: “é um enorme engano
achar que a moda entrou no reino do vale-tudo. Não vale. (…) Quem se dispõe a aprimorar o
próprio estilo vai entrar num jogo divertido e democrático, mas cheio de perigos, pois não tem
regras claras, nem manual. Para entrar nele, é preciso ter cabeça aberta, olho vivo e muita
informação”.
11 Referência ao título de LIPOVETSKY (1989).
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equivocado do estilo. É fazer fazer customização12 para as massas. É fazer
estilo virar moda. E liquidá-lo, vendendo estilo falsificado para muitos.

Examinar a Idéia sob essa ótica e verificar alguns mecanismos pelos quais o
sistema da moda estimula, captura e vende “estilos” é um dos percursos que
vai se configurando na pesquisa. Um outro, é aquele que segue os caminhos
dos estilos pensados como “territórios”.

3- Territórios vestíveis e singularidades

A subjetividade em ritmo videoclip, característico da década de 1980, parece
se reconfigurar, a partir do final do século XX, com recortes ainda mais
velozes. As desterritorializações - a abertura, atravessamento e fuga daquilo
que se constitui como um território existencial - é o próprio habitat subjetivo
contemporâneo. Navegar é preciso, surfar é necessário, se reconfigurar em
paisagens que mudam initerruptamente é uma realidade. Na sequência de
ondas, criar novos territórios é constantemente necessário. Ao mesmo tempo,
reterritorializar-se em modelos pré-estabelecidos apresenta-se como uma
estratégia mais fácil e sedutora do que quaisquer formas de invenção que
desestabilizem o equilíbrio nas identidades prêt-à-porter 13 . O termo - que
traduz os modos de produção e consumo consolidados após a Segunda
Guerra Mundial na indústria da roupa pronta-para-usar14 - é vendido, tanto
pela moda, quanto por outras muitas linhas de produção identitárias.15

Guattari nos aponta que "a produção maquínica de subjetividade pode
trabalhar tanto para o melhor como para o pior (…) O melhor é a criação, a
invenção de novos Universos de referência; o pior é a mass-midialização
12 O verbo customizar deriva da expressão inglesa custom made ou feito sob medida.
Implica a idéia de fazer ou mudar algo de acordo com o desejo do consumidor ou ainda sua
própria interferência no produto.
13 ROLNIK, S. in MESQUITA e PEDROSA (2005).
14 O método "americano" de produção industrial (ready to wear) foi traduzido ao pé da letra
pelos empresários franceses Jean-Claude Weil e Albert Lempereur, em 1948. Carrega a
idéia de roupa pronta-para-usar com diferencial de estilo, de criação e das grifes
(CALDAS:1999).
15 É possível enumerar diversos produtos que promovem a constituição de formas
identitárias ligadas a diferentes segmentos da indústria do entretenimento, do mercado
imobiliário, da prática terapêutica psicológica, etc..
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embrutecedora, à qual são condenados hoje em dia milhares de indivíduos"
(1992:15-16). Entre o “pior” e o “melhor” apontados pelo autor, poderiam ser
pensadas uma infinidade de graus de interação dos corpos com a Moda. O
“pior” é a submissão acrítica à figuras identitárias. O “pior” é a aderência
subjetiva e opressora às próteses imaginárias. O “pior” é a auto-flagelação
para cumprir os destinos que a Moda espera dos corpos. O "melhor" são
corpos sensíveis, o "melhor" são corpos expressivos, o "melhor" é se
desgrudar ou se grudar nas modas como um "guardião de seu próprio
cárcere e não um prisioneiro."16

O próprio autor indica como se pode

trabalhar a favor de processos de

singularização. Nesse caso –

diferentemente dos modelos identitários - seus componentes são múltiplos,
desreferencializados de moldes de apreensão capitalísticos e capazes de
produzir territórios existenciais, processuais e incessantes.

Diferentemente da perspectiva espacial do termo, é a potência de expressão
que define um território: “Há território a partir do momento em que
componentes de meios param de ser direcionais para se tornarem
dimensionais, quando eles param de ser funcionais para se tornarem
expressivos.” (DELEUZE & GUATTARI, 1997:121). Territórios se processam
continuamente na composição da subjetividade. Um território se faz a partir
de todo um conjunto de componentes, envoltórios de várias naturezas que
marcam uma "morada", um existir “estabilizador e calmante, no seio do caos”,
nas palavras dos próprios autores. Para que esse espaço seja delimitado, é
necessário que haja uma atividade de seleção de forças, de demarcação do
terreno expressivo: as qualidades do território “são assinaturas, mas a
assinatura, o nome próprio, não é a marca constituída de um sujeito, é a
marca constituinte de um domínio. (...) É ao mesmo tempo que gosto de uma
cor, e que faço dela meu estandarte ou minha placa. Colocamos nossa
assinatura num objeto como fincamos nossa bandeira na terra” (ibidem:123).

Ora, talvez seja pertinente emprestar aqui, uma outra concepção para a idéia
de estilo, insinuada ao pensar o termo num campo intensivo, como terreno de
16 Expressão do designer japonês Yohji Yamamoto no documentário Caderno de notas
sobre roupas e cidades (WENDERS:1989) ao falar sobre estilo e moda.
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expressão não necessariamente desatado das segmentações de mercado,
mas sim, precisamente ligado a uma poética, a um “corpo vibrátil”17.
DELEUZE e PARNET (1998:11) são bem vindos: “os estilos, e tampouco os
modos de vida, não são construções. No estilo não são as palavras que
contam, nem as frases, nem os ritmos e as figuras. Na vida, não são as
histórias, nem os princípios ou as consequências.”

Nesta forma de compreensão, estilo – esta palavra por demais desgastada implicaria um conhecer do corpo, um conhecer de si, uma sensibilidade e
uma capacidade de criação e abertura para a recriação extremamente raras.
Implicaria ainda a invenção de códigos sobre “como usar” alguma coisa, em
sintonia com uma percepção subjetiva bastante sensível e complexa, que
considera devires em constante ação. Este não é um saber fixo, instituído,
nem comprado ou vendido. Este luxo é para poucos, é para aqueles cujo
“saber usar” é livre para ser vivamente construído, para muito além das
transgressões dos modismos. É um saber inventado, ao longo do tempo, das
experiências, das paisagens subjetivas, das vivências do corpo, das
desterritorializações e reterritorializações da existência. É um território
expressivo.

Para dialogar com o estilo pensado por Deleuze, a definição apontada por
Bollon é bastante pertinente. Amparado pelas idéias de Nietzsche, o autor
defende a noção de estilo como “uma espécie de virtualidade de sentido, de
sentido em levitação, como eternamente em devir”. Ou ainda como “um modo
de expressão infinitamente mais sensível e sutil, maleável porque
permanentemente contraditório e para sempre inacabado, por isso poético e
profético” (BOLLON: 1990:164). A aparência, exatamente por suas
ambiguidades, permitiria abordar e materializar a questão do estilo. E a idéia
de estilo estaria para além do belo e do feio, do bem e do mal,
especialmente, além da verdade e da mentira. E, certamente, para além do
mercado ou da afirmação imperativa da “diferença” ou da “autenticidade”.

17 O conceito, proposto por Suely Rolnik, diz respeito à idéia da escuta sensível do corpo,
para além da experiência empírica, levando em consideração o campo do intensivo
(ROLNIK:2004).
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Outras conexões possibilitam boas imagens das concepções anteriores: “ser
estilista de si mesmo é de uma sofisticação imensa, porque você precisa
estar seguro de que você pode se reinventar” (SOUZA:2005)18. E ainda,
“estilo é expandir-se em surpresas, molecagens que escrevem e rasuram
inúmeras versões de nós mesmos (…) Ter estilo é corar-se de intensa
humanidade, é liberar dos retratos a pose que grampeou a alma e a fez refém
da mass-midialização de formas de pensar, amar, sonhar, viver. É dar um
chega pra lá nesse encosto que grudou em nós (PRECIOSA:2003).

3.1- O corpo de Jardelina da Silva19

O universo jardeliniano tem se configurado como o cruzamento mais intenso
dos focos minha pesquisa, em especial, da perspectiva territorial para os
componentes do vestuário e do conceito de estilo, enquanto expressão.
Jardelina e sua lógica singular - tão delirante quanto lúcida - de enxergar a si
própria e de interpretar os acontecimentos do mundo é também personagem
principal de um vídeo-documentário, atualmente em fase de edição, no qual
pretende-se convocar reflexões sobre a potência do vestuário, a partir do
registro da personagem e sua radicalidade em relação ao tema.

Até sua morte, em agosto de 2004, Jardelina morava em Bela Vista do
Paraíso, pequena cidade do interior do Paraná. Com uma história que inclui
algumas internações em hospitais psiquiátricos, viveu seus últimos anos em
casa e sem uso regular de medicação. A ex-costureira criava, transformava,
18 in MESQUITA e PEDROSA (2005).
19 O tema foi pesquisado, principalmente, por meio da convivência com a personagem e a
permanência em seu meio. Diretor/roteirista, diretor de fotografia e pesquisadores do projeto
estiveram por cerca de um mês (todos juntos e separadamente, em períodos distintos) na
cidade de Bela Vista do Paraíso, estabelendo assim, uma relação cotidiana com Jardelina da
Silva. Por um período de 10 dias, os trabalhos de captação foram intensificados e
potencializados pela presença simultânea de toda a equipe e a realização de encontros
diários com ela. A documentação de seu dia a dia e de seus processos de criação
produziram rico material de trabalho. Jardelina acreditava que ser registrada fazia parte de
sua “missão". Sendo assim, a presença da equipe potencializou sua atuação e ela se
esforçou em recuperar momentos cruciais de sua trajetória, relatar versões para a história do
mundo, visitar lugares marcantes e descrever minuciosamente fotografias e roupas, as quais
refletem missões específicas. Além disso, deduziu que ela mesma deveria contribuir nas
decisões daquilo que seria mostrado ou "gritado". Não se inibiu ao afirmar que "quem dirige
esta reportagem sou eu", "é a voz de Jardelina da Silva que dirige este documental” (sic).
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vestia e registrava seus trajes absolutamente singulares os quais, segundo
ela, serviriam à principal de suas missões: "descrever sua história para
despachar com Deus". Por meio de seus figurinos e em suas manifestações
de "despachos" e "gritos", Jardelina criava uma lógica singular de contar sua
história e a história do mundo20. Seus enredos reais ou imaginários guiavam
criações e transformações de tecidos e roupas. Suas performances vestíveis
condensaram poeticamente uma leitura particular do mundo. Roupas, objetos
e assemblages eram tornados públicos e metodicamente registrados pelo
fotógrafo da cidade21, a pedido da autora, que se dirigia ao estúdio a cada
ação. Para Jardelina, "só vale o que ela pode assinar"22. e suas invenções
são territórios subjetivos e processuais. Tecidos, papéis, ferragens, utensílios
domésticos, móveis e alimentos ganhavam sentido pela ação de suas mãos e
de seu corpo. As intensidades que lhe percorriam se compunham
incessantemente em paisagens singulares que pouco se repetiam. Seus
exercícios de despersonalização, por exemplo, eram transformados em
composições de cores “alvoroçadas”, que incluíam seda e cetim, chapéus,
óculos, uma coleção de sapatos e ainda batons e delineadores que, ora
desenhavam seus olhos, ora forjavam bigodes ou pintas sobre os lábios.

Sua experiência não se dava por identificação, mas por composição. Com
uma visão muito particular de seu próprio corpo, sua vestimenta e sua
presença no mundo, afirmava que não seguia modelos apesar de "respeitar
os modelos dos outros". Sua relação com o mercado e com a própria moda
era bastante particular, não necessariamente subversiva ou disruptiva, não
necessariamente anti-moda. Sua isenção dos aprisionamentos deste sistema
parecia apenas inventar uma outra ordem. Como se sua existência flutuasse,
cartografada por ela mesma com uma rara liberdade e segurança. Ao se
vestir, fazia fortes ligações subjetivas: com sua história de vida, com suas
experiências e todos os fluxos que lhe atravessavam. Inventava universos a
20 Parte de sua obra remete ao trabalho de Arthur Bispo do Rosário – oficial da marinha,
lutador de boxe, diagnosticado como esquizofrênico-paranóico e artista plástico - que teve
sua obra mundialmente conhecida apenas após sua morte. Bispo contaria sua vida a Deus
através do manto que bordou. HIDALGO (1996).
21 O fotógrafo Antônio Marcos Bejora e sua esposa Cida Bejora retrataram Jardelina por
mais de 10 anos.
22 SOUZA (1999).
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partir de sua escuta de si, do corpo, de diálogos incômodos consigo mesma e
com os múltiplos que lhe habitavam. A subjetividade se processava ali, por
meio de forças desconexas e potentes que se organizavam para instaurar
mundos sensíveis e vestíveis. Assim Jardelina existiu. E resistiu em seus
padrões muito particulares de beleza, em seus princípios singulares de
composição de universo.

Seu “estilo-território” materializou sua vida, esculpiu tempos e espaços. Suas
imagens apontam caminhos raros e potentes de criação. São radicais o
bastante para, num tempo de vale tudo, funcionar como contraposição efetiva
em relação ao “estilo-moda”, assim como pretende este estudo, na intenção
de se aprofundar na investigação de tais modos de interação. A produção de
Jardelina da Silva me parece fértil para a investigação de processos de
singularização e, até mesmo, de um entendimento do corpo e da roupa como
cenários de ações estratégicas de resistência. Através das roupas, Jardelina
resistiu a uma imagem padronizada. Resistiu a um diagnóstico psiquiátrico.
Resistiu ao conservadorismo de uma cidade interiorana do sul do Brasil.
Resistiu à configurações geográficas e fronteiras. Resistiu ao gênero de ser
mulher todos os dias. Resistiu à acomodação, à resignação de assistir aos
acontecimentos e não interferir neles. Resistiu ao tempo. Resistiu a ser uma
só. O estilo Jardelina resistiu a ser prêt-à-porter.

11
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VUE DU PAIN DE SUCRE – HÁBITOS E COSTUMES NO RIO DE JANEIRO
NO TEMPO DO BARÃO DO RIO BRANCO1

Resumo: O texto aborda os hábitos e costumes de uma fração da elite carioca
no final do século XIX e início do XX, a partir da análise de estereoscopias do acervo
de Paulo Rio Branco. Ao retratar o estilo de vida da família Rio Branco, tais imagens
serviram para compor um quadro, dentre outros possíveis, do que seria o
comportamento das camadas dominantes.
Palavras-chave: Rio de Janeiro na Belle Époque, hábitos e costumes, vida
cotidiana.

1

NACIF Maria Cristina Volpi - Prof. Dra. Departamento de Artes Utilitárias/Curso de Artes
Cênicas da Escola de Belas Artes da UFRJ - Mcvolpi@ufrj.br

Vue du Pain de Sucre – hábitos e costumes no Rio de Janeiro no tempo
do Barão do Rio Branco 2
Bacharel, boêmio, jornalista e diplomata, José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão do Rio Branco, depois de anos vivendo no exterior como cônsul em
Liverpool, vencedor das disputas diplomáticas das quais foi incumbido, Ministro em
Berlim, e, finalmente, Ministro dos Estrangeiros por quase dez anos, tornou-se no
final da vida, uma das figuras públicas mais populares de seu tempo.
Nos vinte e seis anos que viveu no exterior, esteve mergulhado no coração
das relações políticas e econômicas internacionais, fonte do imperialismo europeu
que deu origem e alimentou o período conhecido como Belle Époque.
Em 1902, quando retorna ao Brasil para assumir a pasta dos Estrangeiros,
cargo que reluta em aceitar, entre outras razões, por medo de submeter a si e a sua
família aos perigos das epidemias tropicais que dizimavam as pessoas no Rio de
Janeiro e que vitimou seu caro amigo Eduardo Prado, Paranhos escolhe morar em
Petrópolis, no bairro da Westfália. Embora retornando sempre ao Rio de Janeiro, é
aí que estabelecerá seu escritório de trabalho e onde os filhos irão participar do
teatro social, que reproduzia o modelo europeu 1 .
Formado pelas instituições e pelos valores da monarquia mas só ascendendo
profissionalmente no início da República, as crenças e preconceitos de Rio Branco,
bem como seu estilo de vida fazem-no homem do século XIX. Freqüentador de
teatros, bares e cabarés, envolve-se na juventude com uma atriz belga do Alcazar,
famoso cabaré carioca, Marie Stevens, com a qual teve cinco filhos. Sua vida
pessoal foi marcada pelas contradições da época em que viveu, e o estilo de vida
que levou, uma amostra dentre outras, do quadro que se poderia compor.
O período compreendido entre as duas últimas décadas do século XIX e os
primeiros quatorze anos do século XX, foi o momento final de uma estabilidade de
cem anos, e correspondeu ao apogeu de um poder político e econômico que havia
consolidado o domínio do mundo em mãos européias. Os recursos financeiros
capitalistas combinados com a industrialização e as invenções tecnológicas levaram
à irradiação da cultura européia graças à superioridade material.

2

Este texto foi originalmente escrito para figurar no catálogo da exposição " Barão do Rio Branco, sua obra e seu
tempo", realizada no Palácio Itamaraty, em Brasília, de 7 a 29 de setembro de 2002.

O fato extraordinário que caracteriza a Belle Époque é o impacto das
mudanças técnico – científicas que, associadas à expansão do capitalismo,
contribuíram para reorganizar as relações entre os homens e as formas de perceber
o mundo.
Foto
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O cenário era uma avenida berlinense. No passeio, posava um casal
elegantemente vestido. Ao fundo, um prédio monumental, um poste e sua lanterna,
degraus e outros elementos arquitetônicos. As pessoas bem cobertas por seus
sobretudos, chapéus e véus que protegem a cabeça, as árvores sem folhas fazem
supor o inverno. O aparato dos trajes, o cenário grandioso evocava o estilo de vida
cosmopolita das pessoas retratadas. Na mesma calçada, um automóvel e seu chofer
e um carro puxado por cavalos conduzidos pelo cocheiro, as mudanças incessantes
ainda não haviam substituído completamente os antigos hábitos.
Tais mudanças aumentaram o ritmo e a intensidade dos transportes, das
comunicações e do trabalho, introduzindo uma variedade sempre crescente de
novos equipamentos, produtos e processos. Estas transformações no cotidiano das
pessoas, que se aceleraram especialmente no final do século XIX e início do XX, se
deu a partir dos países europeus mais desenvolvidos e nos Estados Unidos, para
em seguida, se estender para as sociedades de economia agrícola, como o Brasil.
O modelo para o comportamento em sociedade reproduzido pelas camadas
dominantes cariocas, era a cultura européia, em especial a francesa. Esses modelos
refletiam as contradições da nova classe dominante francesa. No século XIX, a
ascensão ao poder político e econômico da burguesia só encontrava sustentação na
riqueza, o que tornava a posição social alcançada extremamente precária. Esse
grupo em ascensão buscava legitimação nos símbolos das culturas tradicionais e
aristocráticas. A ansiedade e o preconceito com relação à origem, tornam-se
exacerbados por uma estrutura social menos rígida.
Em 1897, por ocasião da enfermidade da qual viria a falecer sua esposa, Rio
Branco cogitou internar as filhas no colégio Sacre-Coeur, em Paris. No entanto, foi
informado que, salvo recomendação especial da Imperatriz Eugênia, benfeitora da
Ordem, o colégio não recebia alunas sul-americanas.
A estilização da vida, ou seja, "o primado conferido à forma sobre a função, à
maneira sobre a matéria" 3 , era uma das estratégias que as camadas dominantes
3

usavam como fator de distinção, dando um cunho estético às escolhas mais
elementares da vida comum. Como qualquer pessoa com dinheiro poderia obter os
objetos de luxo produzidos pelas indústrias européias, as distinções se davam pelo
gosto, ou seja, pela “faculdade de julgar valores estéticos de modo imediato e
intuitivo” 4 . A produção em massa de bens contribuía para vulgarizá-los, levando a
uma busca incessante por novos objetos de distinção, que realimentava
continuamente o modo de produção capitalista.
Outro fato que serviu para complicar a manutenção dessa nova visão de
mundo diz respeito à dupla moral burguesa. Naquela época, o todo social era ainda
mantido sob o rígido controle das conveniências, e os limites entre os grupos sociais
eram marcados pela aparência. O padrão burguês determinava papéis sociais muito
definidos: os homens tinham uma jornada diária de trabalho, sendo seu espaço o da
vida pública, ditada pelo ritmo dos negócios; o domínio das mulheres era o da vida
privada, onde encarregadas dos cuidados com a família, encontravam-se
sistematicamente sob a tutela masculina. Cabia ao pai, ao marido, ao irmão ou a um
tutor zelar pela mulher, intermediando os encontros com outros membros do sexo
masculino.
Esta rigidez acabou criando uma instância intermediária, o demi-monde, com
suas cocottes e artistas. Neste contexto, havia a figura típica do boêmio, intelectual
ou artista, com seu comportamento desregrado. Longe de ser uma oposição ao
padrão burguês, o boêmio servia para equilibrar as relações de oposição extremas
que se estabeleceram entre o público e o privado, entre o papel social atribuído ao
homem e a mulher de elite, na sociedade do século XIX.
Quando jovem, a mulher era estreitamente supervisionada em suas incursões
em sociedade. Havia mesmo acontecimentos sociais próprios para a introdução da
jovem no convívio social. Tais encontros eram bastante regrados, como os bailes
vespertinos - bailes brancos -, destinados ao convívio de pessoas solteiras, que
tinham como platéia as mães ou mulheres casadas que, não podendo participar das
danças por uma regra tácita, serviam para fiscalizar o grupo que se divertia.
Quanto às crianças, o teatro social não previa sua participação e seu convívio
social era estreitamente regulamentado.
Foto 5 Um passeio em Petrópolis, refúgio do calor e das epidemias da capital,
proporcionava recreação para toda a família. No rinque de patinação, as roupas
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claras dos meninos que se agrupavam em torno de uma mocinha, que os inicia.
Famílias passeavam com suas crianças, observando a atividade do pequeno grupo.
As festas familiares ou as cerimônias das quais faziam parte eram geralmente
as mais íntimas e domésticas: o batizado, a primeira comunhão, a comemoração do
aniversário. As crianças tinham uma participação mais destacada nas procissões ou
no carnaval, quando eram fantasiadas e exibidas.
Os acontecimentos sociais memoráveis eram feitos de encontros junto à
mesa, para partilhar as refeições, das festas que marcavam os ritos de passagem,
das cerimônias públicas.
Quando Amélia, a segunda filha do Barão foi pedida em casamento, por
ocasião de sua estada em Berlim, Rio Branco mandou publicar no Rio de Janeiro,
uma nota anunciando a solenidade:
“Depois do casamento, houve na Romanisches Haus, onde
reside o Barão do Rio Branco, um almôço de cinqüenta talheres,
durante ao qual um orquestra executou escolhidas peças de música,
terminando pelo hino nacional brasileiro”. (...) 6

Em sociedade, parentes e amigos reuniam-se para dançar, ouvir música e
jogar. Numa partida jogavam-se cartas e chamava-se raout quando estes
divertimentos convertiam-se numa reunião semipública. Uma grande reunião era
uma assembléia e a soirée era uma reunião social com conversação entre pessoas
bem criadas que se conheciam e se estimavam. Havia grandes soirées incluindo
jantares de cerimônia, baile, concerto, comédia e diversas outras distrações, e
também saraus literários ou musicais.
As pessoas correspondiam-se regularmente, enviando cartas, postais e
sobretudo fotografias, importante registro do tempo que passava. Palavras e
imagens serviam para manter laços que a distância e os deslocamentos
ameaçavam. O domínio da escrita, próprio das pessoas alfabetizadas, era muito
valorizado num tempo onde a educação formal era privilégio de poucos.
O cenário das práticas sociais é a cidade e, em especial a capital, ponto
irradiante de todos os modelos em termos de hábitos e costumes.
Naquela época, o Rio de Janeiro era uma cidade em transformação. Antes,
cidade colonial apertada entre morros e mangues, amontoando no mesmo espaço
as diversas camadas sociais, habitada sobretudo por escravos, com poucos
5

trabalhadores livres, e pequena elite administrativa, militar e mercantil. Em seguida,
as transformações políticas e econômicas, o progresso industrial e tecnológico
levando a uma mudança gradativa, depois acelerada da cidade.
A expansão da economia cafeeira desencadeou uma fase de progresso que
atraiu trabalhadores livres nacionais e estrangeiros. Instalam-se na capital novos
padrões de higiene pública, transportes coletivos, eletricidade, e inaugurou-se uma
nova fase de europeização da cultura nacional, que se refletiu na urbanização, na
arquitetura, nas artes e nos usos e costumes da população.
A partir de 1870, com a introdução do bonde de burro e do trem a vapor, a
cidade expandiu-se efetivamente, permitindo que pessoas menos favorecidas
economicamente se deslocassem e se instalassem em outras regiões mais distantes
do centro da cidade. No entanto, só em 1902, com a reforma urbana efetuada por
Pereira Passos no centro do Rio de Janeiro, é que essa parte da cidade perdeu suas
características coloniais.
O centro da cidade era um amálgama de costumes que espelhavam a
transição entre as produções arcaicas de base escravista e os novos elementos
introduzidos pelo capitalismo, com uma população urbana de baixa renda, que
habitava cortiços, ao lado da principal região administrativa, comercial e financeira.
O adensamento das freguesias centrais se dava por causa da necessidade dessa
população carente de residir próximo ao local de trabalho. Em algumas freguesias,
predominavam empregos em atividades manufatureiras.
Concentravam-se no centro da cidade as indústrias de baixo nível de
mecanização, como os fabricantes de sapatos, bebidas, indústria alimentar,
confecções, mobiliário e chapéus. Essa mão-de-obra habitava próximo do local de
trabalho, e junto com seus patrões e fregueses, transitavam no mesmo espaço
urbano. Em toda área central vicejavam os ambulantes e biscateiros.
Por essa época, a vida da mulher se desenvolvia principalmente dentro de
casa, e aquelas que transitavam nas ruas da cidade eram geralmente pequenas
empregadas assalariadas, vendedoras ambulantes, ou mulheres de má fama.
A elite dominante, formada pelos homens de negócios, intelectuais e políticos,
transitava nesse mesmo espaço, conjugando trabalho e lazer. Restaurantes, bares,
confeitarias, os principais jornais e também a maioria do luxuoso comércio do centro
do Rio, estava situada desde o século passado, na área limitada pelas ruas
6

Uruguaiana, São José, do Rosário e dos Ourives, sendo a mais importante a Rua do
Ouvidor.
O período Passos (1902-1906) inaugurou inúmeras transformações que
introduziram na cidade uma fisionomia totalmente nova, quando foram sendo
eliminados os testemunhos coloniais. Modificou-se o cenário, e a cidade foi
subitamente transformada em metrópole burguesa.
Símbolo máximo dessas mudanças tão radicais quanto rápidas foi a
construção da Avenida Central, endereço certo dos locais mais prestigiosos. Várias
lojas antes situadas nas proximidades da Rua do Ouvidor, transferiram-se então
para a Avenida Central. A construção do Teatro Municipal, da Avenida Beira Mar e
posteriormente da Cinelândia nos primeiros vinte anos do século XX, representaram
novas opções de divertimento e novos espaços de ostentação. Criou-se então o
ambiente seguro para o trânsito da mulher de elite, que passou a ser vista com mais
freqüência nas avenidas recém abertas.
A modernidade, inaugurada às pressas e por decreto, introduziu também o
hábito inovador de andar sozinho e às pressas. Foto 7 Numa praça com terminais de
bonde, as pessoas circulavam de um lado para o outro. Um homem bem abrigado
em seu sobretudo atravessava em passo largo o centro da cena. Andar ‘à
americana’ ou praticar o ‘passo inglês’ representava essas mudanças incessantes e
bruscas, e o alheamento que decorreu dos novos hábitos urbanos.
Para fugir do calor e das mazelas causadas pelo aumento das epidemias no
verão, as pessoas de sociedade se deslocavam para Petrópolis desde o Segundo
Império, hábito que continuou durante a Belle Époque.
Foto 8 Um elegante carro puxado por dois cavalos transportava um distinto
cavalheiro, num passeio pela Praça Visconde de Mauá em Petrópolis. Como
cenário, o imponente Palácio Amarelo, antiga residência do Barão de Guaraciaba,
construído em 1850.
Mesmo com as reformas, a cidade conservava sua face colonial, obscura e
pobre, apenas deslocada do centro para o subúrbio. Coexistiam nesta época
elementos contraditórios, que opunham o novo e o velho, a modernidade e a
tradição. A cidade modificada conservava intacta sua estratificação.
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Mas as condições sociais e as intrigas políticas eram debatidas nos jornais e
periódicos e nas rodas das confeitarias. A redação do jornal e a roda da confeitaria
foram duas instituições genuinamente Belle Époque.
A imprensa daquele tempo tinha um prestígio extraordinário. Ferreira Araújo,
Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, Alcindo Guanabara, José do Patrocínio,
destacavam-se dentre os jornalistas.
As revistas humorísticas tinham lugar relevante na imprensa, acompanhando
a própria valorização do gênero caricatura na virada do século. As charges davam
prestígio aos jornais que, por sua vez, ampliavam mais e mais o espaço dos
desenhistas em suas páginas. Esses humoristas eram populares, sabendo
representar a cidade e seu povo por meio de traço ligeiro e elegante, inspirado no
estilo dos desenhistas franceses. A caricatura daquela época estava associada à
denúncia, à crítica e ao comentário social e político.
Como não poderia deixar de acontecer, com uma personagem pública tão em
evidência como o Barão, foram diversos os caricaturistas que imortalizaram os feitos
diplomáticos de Rio Branco, entre eles K. Lixto, Crispim do Amaral e Bambino.
Foi nessa época também que as atividades esportivas passaram a ser
valorizadas. Inicialmente como práticas terapêuticas, os passeios, os banhos de
mar, os jogos de competição passaram então a ser pura diversão. Muito concorridas
eram as corridas de cavalo no Jóquei Clube, os jogos de golfe, as partidas de tênis e
futebol e as regatas. Nos fins de semana podiam se realizar reuniões sociais
informais como piqueniques, diversão garantida para todas as camadas sociais.
No início do século, a febre de conferências tomava conta da cidade. Olavo
Bilac, Medeiros e Albuquerque, Coelho Neto e João do Rio atraiam multidões
elegantes à Biblioteca Nacional ou ao Instituto Nacional de Música, ao auditório do
Jornal do Comércio ou ao salão nobre da Associação Comercial para ouvir falar de
temas os mais variados. Em 1907, o mundanismo carioca passou a apreciar outro
tipo de preleção, que acabou fazendo enorme sucesso: a conferência humorística.
Nessa época foi criado o famoso Trio Pinta-Monos, formado pelos humoristas João
Foca, Raul Pederneiras e K. Lixto, que realizavam conferências ilustradas e
chegaram a apresentar-se em tournées pelo Brasil.
O cinema era um divertimento vespertino e noturno, muito popular. O teatro
era muito apreciado, e valorizado de acordo com o tipo de espetáculo: a ópera e o
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balé eram os mais importantes, geralmente exibidos em teatros luxuosos, contando
com a presença de famílias da elite. Os teatros populares e os cabarés ofereciam
comédias e variedades, e eram programas freqüentes da boemia carioca.
Mas o palco preferido pelos homens da Belle Époque foi sem dúvida o café e
a confeitaria. Situados na Rua do Ouvidor e em sua proximidade, próximos às
repartições públicas e às redações dos inúmeros jornais que representavam os
interesses de facções políticas, esses espaços de lazer serviram de cenário para
acontecimentos memoráveis.
Era daí que os cronistas e os caricaturistas observavam os tipos urbanos que
foram preservados por sua obra: a vendedora de pastel, o português e suas
vassouras, a preta-mina que vendia pamonha e amendoim, os pequenos jornaleiros
que ofereciam jornais nas esquinas e contribuíam para o bulício junto aos
intelectuais e bacharéis que, boêmios, prosavam sobre a última intriga política, ou
organizavam a saída dos cordões carnavalescos das calçadas ou sentados junto às
mesas de pedra das confeitarias.
Tendo trabalhado por toda vida, o Barão não tinha fortuna e, na morte não
deixou legado. Quando a angústia pela sobrevivência apertava, gostava de afirmar
que compraria uma terra em São Paulo, para plantar o café que fazia a fortuna de
muitos.
Foto 9 O perfil de uma casa de fazenda, o chão coberto por pés-de-moleque
evocava a arquitetura rural do interior, possivelmente uma fazenda. Petrópolis, São
Paulo? Os contrastes revelavam-se na liteira puxada por dois burricos, de onde saía
uma moça bem vestida, em seu traje de passeio, com a ajuda do cavalheiro que
sustentava um banquinho para facilitar o apoio dos pés.
As idas esparsas da elite carioca à Europa, ao longo do século XIX, se
tornaram mais freqüentes e mais longas na Belle Époque, devido à disponibilidade
da alta-burguesia cafeeira que, a partir da descentralização política gerada pela
República podia tratar pessoalmente de seus interesses comerciais no mercado
internacional, e às facilidades que o telégrafo e a ferrovia trouxeram, permitindo uma
administração da fazenda à distância com o emprego de capatazes. Os progressos
do transporte marítimo, além de favorecem viagens mais fáceis, acabaram
contribuindo também para o incremento do comércio de artigos de luxo.
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Essas viagens internacionais visavam as capitais dos principais países
europeus, mas também as cidades onde as elites européias tomaram por hábito
freqüentar durante o verão e na temporada de caça. Homburg, na Inglaterra e
Baden-Baden, na Alemanha, faziam parte do roteiro de lazer da família Paranhos.
Em meados de agosto de 1898, o Barão seguiu para a elegante estação de águas
inglesa com três filhos. Estava-se em plena saison, havia um desfilar de cabeças
coroadas européias e também de membros de famílias brasileiras proeminentes.
Os pequenos proprietários, habitantes de cidades médias ou moradores da
capital também empreendiam seu passeio ao campo no verão. Os que não
possuíam propriedades rurais poderiam hospedar-se nos hotéis de cidades
balneárias ou estações de águas, quando já havia a noção de “férias” como uma
mudança necessária ao estilo de vida urbano e industrial. No Brasil, além de
Petrópolis, tradicional local de veraneio da alta-sociedade, as cidades mineiras de
Lambari e Poços-de-Caldas, entre outras, eram procuradas pelas famílias que
buscavam descanso e cura nas famosas águas naturais da região.
Foto 10 A estação de trem, o passadiço de um navio, eram os cenários comuns
das viagens. De negócios ou de lazer, serviam como entretenimento e oportunidade
para praticar as regras sociais. No navio a convivência estreita e os longos dias de
travessia levavam as pessoas a improvisarem passatempos. A moça e o menino
jogavam hóquei, acompanhados de perto por membros da tripulação e outros
companheiros de viagem.
Foto 11 Na estação, os empregados observavam o grupo ruidoso de moças
que se deslocava rapidamente. Toda viagem era oportunidade de entretenimento e
a recordação deveria ser bem guardada pela imagem fixada pela fotografia. As
máquinas portáteis eram outro dos inúmeros objetos modernos produzidos para
divertir e ostentar.
O tempo do Barão do Rio Branco, o período em que viveu no exterior e os
últimos dez anos nos quais residiu no Brasil, marcaram o apogeu de uma ordem que
tinha no estilo de vida da Belle Époque, a melhor expressão de uma visão de mundo
burguesa. Quando Paranhos faleceu em 1912, chegava ao fim aquele tempo, pois
foi a Primeira Guerra Mundial, dois anos depois, que iria destruir o equilíbrio de
forças que proporcionou tal existência.
10

A rigidez das regras e das atribuições de homens e mulheres no convívio
social, refletia-se numa sociedade segmentada por práticas distintivas. A
segmentação do todo social gerou inúmeras prescrições, que regulamentavam a
vida em sociedade.
A organização do tempo e do espaço também estava incluída no conjunto de
ações distintivas, que revelavam a ritualização do cotidiano. Ao longo do dia e nas
horas da noite em que ainda havia a convivência, se hierarquizavam as horas, e
uma geografia também distintiva segmentava os espaços públicos e privados,
incluindo a casa, o ambiente de trabalho, os espaços públicos, os prédios públicos
de lazer e serviços, a rua, as cidades periféricas, as cidades estrangeiras, numa
progressão simbólica continuamente reorganizada a partir dos modelos das
camadas dominantes.
A vida mundana dos boêmios, seu desejo de viver sem nenhum cuidado com
esse padrão burguês, a crítica ferina e escrachada dos caricaturistas que tornavam
popular toda figura pública, seja ela a cidade, um político ou o próprio Barão, e essa
sociabilidade cotidiana e próxima, formada pela convivência na porta das
confeitarias e cafés, completavam o quadro.
Foto
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Pain de Sucre, tal como está escrito na legenda da imagem, revela o

cosmopolitismo das elites da Belle Époque. Ao mesmo tempo em que o idioma
representava a civilidade e a educação distintiva, a visão do Pão de Açúcar de fora
da barra, era proporcionada pelas viagens transatlânticas que se tornaram mais
freqüentes durante aquele período. Esse ângulo de visão pouco comum para
maioria dos cariocas, também representava o contraste entre a visão cotidiana da
paisagem do Rio de Janeiro e aquela proporcionada pela mobilidade que passou a
atingir um número de pessoas cada vez maior.
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SEMIÓTICA E MODA
POR UM ESTUDO DA IDENTIDADE 1

Entre as disciplinas das Ciências Humanas, com profundas ligações com
a Antropologia e a Fenomenologia, a Semiótica estrutural concentrou-se nos seus
quarenta anos de constituição no desenvolvimento de modelos de descrição da
significação dos textos da cultura, excluindo de sua abordagem a presença das
coisas do mundo. Foi esse um gesto de exclusão programado pelo mestre lituano
Algirdas Julian Greimas, mas só até tornar a sua teoria um conjunto de modelos
de análise com rigor científico.
Na última década, com a metalinguagem sedimentada, a disciplina
articulou modos para dar contar de como o sujeito inserido no seu contexto, sob
as angulações desse seu envolvimento e também por ele, constrói modos de estar
no mundo. Da perspectiva desses modos de interação, um outro nascedouro do
sentido começou a ser explorado, tendo a dimensão interacional papel
determinante nessa construção do sentido.
Com a abordagem dos tipos de relacionamentos que caracterizam os
modos de presença do sujeito em dado espaço e tempo, a significação mesma da
vida e do que se vive tornaram-se o objeto de descrição, análise e interpretação
da semiótica inaugurada com Da Imperfeição (1987). Esse último livro de A.J.
Greimas orienta a Semiótica na busca do sentido da presença mesma das coisas,
dos objetos e da própria vida humana. Se a significação fora até então questão de
entendimento inteligível, como o sentido é vivido e experimentado a sua
exploração como ordem sensível abre possibilidades de novos desenvolvimentos
dos mecanismos operatórios da significação.

Assim é que a investigação de

modelos de análise do modo como a sensibilidade, a estesia, a somaticidade e a
emoção intervêm na construção da significação passam ao primeiro plano dos
estudos que equacionam regimes de interação aos regimes de sentido.
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A postulação de que a apreensão sensível é significação já se encontrava
indicada no primeiro pilar da teoria semiótica erigido por Greimas com seu livro
Semântica estrutural (1966).

Na base de sua formulação, o sentido é uma

construção gerativa que principia no ato perceptivo do mundo, do outro, de si
mesmo. “A percepção é o lugar não lingüístico da significação 2 ” afirmava Greimas
nessa obra inaugural. Interconectando vinte anos depois o sentido inteligível ao
sentido sensível, num só gesto, o semioticista propõe o abandono das separações
dicotômicas para, por meio do trânsito entre os opostos, completar o edifício
teórico da semiótica. Da Imperfeição é um livro indicativo de caminhos que, pelo
impulso de novas explorações teóricas que despertou, pode ser considerado como
o testamento legado pelo mestre aos seus colaboradores.
Há mais de uma década,

esses se encontram engajados no

desenvolvimento de uma metalinguagem da produção do sentido nas atividades
do cotidiano, como o ato de se vestir, comer, falar no celular, brincar com uma
Barbie, por exemplo; os objetos comuns, como uma camisa, um sutiã, a cadeira
do dentista, o sacarrolha, entre tantos mais; às práticas discursivas estudadas em
suas ocorrências como textos. Com perspicácia, Greimas sublinha essa plenitude
significante do mundo dos objetos e das coisas que fazem o mundo dos seres e o
significam pelo tipo de contato que entre eles são mantidos. Duas perspectivas
distintas de desenvolvimento surgem desse campo conceitual. A primeira é uma
tendência discursiva que vai explorar a tensividade; a segunda, uma tendência
pré-discursiva, que se concentra na qualidade sensíveis das coisas, do contexto
em relação ao qual o sujeito se constrói.
Todavia, a semiótica de hoje é o aprofundamento de diferentes aspectos
daquela das décadas anteriores em que Greimas e seus colaboradores realizam a
montagem da semiótica, operacionalizada pelo simulacro do percurso gerativo do
sentido com o detalhamento de cada uma de suas partes constitutivas.

Da

axiologia do nível fundamental diagramada pelo “quadrado semiótico”, E.
Landowski propõe uma “quadratura elíptica” que atesta o trânsito dinâmico das
posições axiológicas; J. Fontanille e Cl. Zilberbergue postulam o desenvolvimento
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da dimensão dos afetos e dos estados de alma que marcam a tensividade
estentida a todos os níveis do percurso; na gramática narrativa em que dominava
um sistema de troca econômica movido por procedimentos de “programação” ou
de “manipulação”, examinados até então como “regime de junção”, um outro
sistema de relação mais centrado nas negociações semio-sensíveis entre os dois
parceiros que se encontram em um estado de reciprocidade, é entrevisto por
Landowski que acrescenta à gramática narrativa um “regime da união”, movido por
procedimento de “ajustamento” dos sujeitos imbricados.

Ao invés de uma

construção prévia do sujeito e do objeto, esses parceiros são concebidos em
posições actanciais intercambiantes e o contato de um com o outro, na sua
reciprocidade, desenrola-se por um ajustamento negociado na duração da
interação; a figuratividade, que na última definição de Greimas é a “tela do
parecer”, mostra a extensão frutífera das correlações da semiótica plástica
perseguida por J.M. Floch entre dimensão figurativa e dimensão plástica. O plano
da expressão de qualquer texto é tomado assim como a malha de articulações
que nos permite recuperar os procedimentos estruturais do arranjo escolhidos pelo
enunciador para produzir efeitos de sentido no enunciatário. Para o estudo do
sensível é sobre a plasticidade dos arranjos da expressão que os semioticistas se
debruçam em busca dos moduladores da expressão do conteúdo. As escolhas
subjetivas do ator assinalam modos de inscrição no discurso de figuras do mundo
sócio-cultural manifestadas pelas opções de pôr em discurso as estruturas semionarrativas que fazem ser o sujeito e o enunciado, expondo a enunciação como
uma “práxis discursiva” que requer uma abordagem em ato.
A engenharia econômica do modelo teórico do percurso gerativo do sentido,
os semioticistas testaram em textos da arte e da ciência, da política e da
publicidade, do direito e do folclore, mostrando a sua eficacidade.

Com os

avanços teóricos da disciplina, o que se está processando é a definição de que a
atividade de construção do sentido, a semiótica, é, ela mesma, uma prática
significante. Na busca da “boa distância” no tratamento do objeto do qual se
ocupa, o semioticista interage com esse outro sujeito que se mostra ao analista e
se faz apreensível no ato da pesquisa. A significação principia e se edifica por
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meio do ponto de vista que o semioticista adota, guiando-se pela escuta sensível e
inteligível daquele com quem dinamicamente interage. No desenrolar da teoria
semiótica, com tantos protagonistas orquestados pelo ideário traçado por
Greimas, a construção dos modos de compreensão do sentido e dos mecanismos
de seu processamento marcam o próprio estudo da significação.
Na sua trajetória, a Semiótica tem mantido a interlocução com a
Antropologia e com a Fenomenologia. Um diálogo que coloca o homem, as coisas
que ele produz e interage, a sociedade em que vive, a subjetividade dos seus
encontros com o circundante, em relevo. Na medida em que essa construção
marca a teoria, ela incide suas luzes sobre a compreensão mesma do semioticista
de seu próprio fazer. Como uma auto-consciência, isso tem mostrado, de um
lado, o alcance da teoria e, de outro, que seu prolongamento epistemológico
concretiza a semiótica como uma disciplina ancilar para a compreensão dos
fenômenos e das ocorrências que envolvem o sujeito.

Estudo semiótico da moda
No estudo semiótico da moda, esta abertura de caminhos da disciplina
pode ser muito bem elucidada. Do inventário de textos das revistas de moda que
Greimas se ocupou em sua tese de doutoramento: La mode em 1830 3 , com o
propósito de formar um quadro das concepções da elegância da toilette feminina e
masculina, explorando os acessórios, os artigos de perfumaria, cosmetologia e
outros, mas também os materiais utilizados para as confecções, a teoria semiótica
oferece atualmente os meios para se estudar não só como a moda é, ou como a
moda produz transformações narrativas, patêmicas e figurativas no sujeito, ou
como os estilos são montados pelas recorrências de traços particularizadores do
criador, mas, sobretudo, como a moda, na constituição dos pareceres, é um dos
meios do sujeito se fazer ser nesse mundo. A moda como a nascente de sentido
do sujeito ou como a fundação de sua identidade é uma possibilidade de estudo
que em muito ultrapassa o seu entendimento como um dos mecanismos mais

3

Tese de doutorado em Letras, Faculdade de Letras da Université de Paris, em 1948, publicada,
postumamente, como La mode em 1830. Paris, PUF, 2000.
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artificioso da sociedade de mercado e de consumo e permite compreendê-la como
a possibilidade além e aquém da emancipação individual.
O sujeito se constrói na e pela moda que veste. Mas, como atualmente a
moda é de modas, ou seja, de modos de ser e de existir que se enovelam
acompanhando os modos de vida, uma vez mais é um sentido da vida que a moda
constrói. Pela moda, entrevê-se então como um sujeito vestido está no mundo e
como esse mundo o faz ser segundo uma certa moda, ou seja, seus modos de
presença imbricam-se com os da moda.
Contextualizadas, as criações da moda multiplicam identidades seriadas
do mesmo, do diferente, enfim, de tipos para ser adotados pelos usuários. Nessas
várias direções identificadoras, a moda muito tem colaborado para o entendimento
da complexidade do sujeito moderno.

Seu campo de estudo tanto abarca as

tendências da moda como efetivamente as caracterizações do que se veste como
moda, afora as saídas que são encontradas para transgredir os seus ditames e se
impor como sujeito independente dela.
Ao lado dos objetos que o sujeito consome e se relaciona no seu dia a
dia, a moda é o modo particular ou coletivo do sujeito comum das ruas desfilar nas
passarelas pelas quais circula muito distantes daquelas dos lançamentos das
coleções

dos

estilistas.

Contaminados

pela

velocidade,

que

volatiliza

dispersivamente o tempo, cada sujeito se lança nos seus passos por um presente
e desse ao instante subseqüente do seu viver sem mais tecer considerações
sobre o futuro distante. Por outro lado, hoje, o sujeito é muito afeito a uma volta
ao passado. Assim é que a moda retro presentifica remodelações intemináveis da
moda de outros tempos, sempre rearranjada em uma nova aparência do
conhecido.
Se a moda existe para ser vestida, se ela é modelar, ela é também o
desafio que o sujeito corre o risco aderindo-a para se transformar. A velocidade
tem aí também uma incisão capital e a moda sugere muitas possibilidades de ser
todos ao mesmo tempo. Assim é que, num único dia, pode-se trafegar entre
vários tipos de sujeitos, tendo em todos eles um dado lugar para ser o que se é.
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O afrontamento de um eu com um outro é o que irrompe na continuidade
do ser a possibilidade mesma do seu advir um sujeito transformado. O outro que
as modas exibem faz-se então necessário para, nas relações face a face com as
proposições da moda, o sujeito adquira competência para ousar ser um ser
diferente de si, ou ousar se manter ele mesmo. São enfrentamentos previstos que
promovem encontros definidores dos sujeitos nesse mundo globalizado.
Mágico, misterioso, esse enfrentamento que o sujeito experimenta ao se
vestir é um esforço concentrado para se realizar o advir de alguém de dentro ou
de fora de si mesmo. Não se pode ignorar a relevância desse encontro em razão
da

sua

complexidade

subjetiva

que

baliza

a

constituição

identitária

contemporânea.
Os criadores de moda mostram nas suas tendências sazonais que são
eles os animadores dessas transformações subjetivas. Eles buscam modos de
operá-las na tradição, na cultura, nas imagens em circulação nas demais mídias,
marcando sempre a moda como uma possibilidade de fazer ser o que a adere,
idealizadamente.
No entanto, se o mundo da criação é infinito as ousadias da moda estão
nas suas transcriações do já existente e do que sempre existiu: o corpo. Com o
seu compasso e descompasso, nas passarelas da vida, é que o corpo vestido
pode encontrar o seu sentido. Esse então é derivado do contato entre duas
plásticas que se interagem ininterruptamente: a plástica da moda e a plástica do
corpo. Elas se defrontam, se coordenam, se contradizem, se negam e assim
produzem a diferença que marca o tipo de roupa e o estilo do criador.
Entre os tipos de vestir, há tipos básicos a partir dos quais outros são
derivados. Como primeiro desses, destaca-se aquele em que o sujeito se veste
para si próprio, num encontro de descoberta com o seu corpo e as suas formas
anatômicas. A roupa se ajusta ao corpo que ela modela, ao mesmo tempo em
que a roupa é modelada pelo corpo. Nesse ajustamento, corpo e roupa estão
numa relação de união em que um não anula o outro e o estado de alma é aquele
da espreita de si mesmo, por si mesmo.
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Em oposição a esse, como um segundo tipo, ao se vestir o sujeito se
veste pelos atributos da roupa, da marca, que são valores independentemente das
formas do corpo. Nessa visão objetal, a roupa se sobrepõe ao corpo, pois ela é o
que tem valor. Nesse vestir, observa-se a dominação do traje sobre o sujeito que
é por ele vestido. A roupa pela roupa esconde o sujeito que faz a própria roupa
ser admirada no seu corpo.
Numa relação de pressuposição com o vestir-se para si ou subjetal, ocupa
uma posição de subcontrário a essa, no mesmo eixo, um ser que veste a roupa
pelos seus fins práticos. A roupa cumpre o seu papel de instrumento de proteção
do corpo, ou o seu papel de recobrir a nudez. Nessa possibilidade, o sujeito tem
um propósito que a roupa lhe permite realizar e assim a roupa lhe presta um
serviço.
Em oposição a esse tipo, no outro eixo dos subcontrários do quadrado
semiótico, está o vestir-se em busca de obter por meio da roupa um status ou
posição social de visibilidade. A roupa valoriza o corpo e o corpo se conforma aos
símbolos que a roupa lhe confere. A aparência vestida do sujeito impera sobre a
aparência do seu corpo, e é a roupa que faz o sujeito ser para o outro e para si
mesmo, ou para seu próprio corpo subjulgado.
Diagramando esse conjunto articulado de relações entre essas quatro
polaridades tem-se a seguinte representação visual:
Vestir-se para si
vs
Roupa e corpo subjetal: Relação dialógica
Relação subordinação
Regime de união
Querer ver-se
o mostra

Vestir-se pela roupa
Roupa e corpo objetal:
Regime de junção
Querer não se ver, a roupa

│
│
│
│
Vestir-se com fins práticos
Roupa e corpo em relação funcional
status social:

│
│
│
│
vs

Vestir-se com fins simbólicos
Roupa e corpo como
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Roupa e corpo se encontram nos seus fins:
corpo à roupa
Regime de junção
Não querer se ver

Relação subordinação do
Vestir-se por símbolos
Regime de junção
Não querer não ser visto

Em cada posição do quadrado, pode-se depreender a visibilidade do sujeito
vestido que, pela relação mantida com a roupa, tem um modo de presença no
mundo. Os estudos da identidade guiam-se pelo estudo desses modos de estar
para ser, assim como pelo tipo de relacionamento que corpo e roupa mantêm
entre si.

Muitos estudos precisam se ocupar desse vasto levantamento das

relações uma vez que o ato de se vestir é uma atividade diária do homem de
extrema complexidade, por meio da qual os atributos qualificantes do ser são
construídos.

