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Míriam da Costa Manso Moreira de Mendonça
Resumo: Usando roupas, não apenas como adorno ou proteção, mas como veículo simbólico de
representação, o indivíduo delas se serve para alcançar o objetivo de se fazer compreender.
Existindo uma identificação oculta com uma figura ausente, que é considerada como modelo,
passa a encarnar um personagem. O cinema deu um novo direcionamento à moda e jamais
deixou de produzir astros e estrelas que levaram multidões de espectadores às salas de exibição.
Assim, a moda passou a ser alimentada pela magia das telas que se transformaram nos espelhos
mágicos que refletem nossos desejos e fantasias.
Palavras-chave: moda – cinema – representação
Abstract: Using clothes, not only as adornment or protection, but symbolic means of
representation, the person use them to achieve the goal to make him understood or perceived.
Being a hidden identification with an absent figure, which is considered like a model, it
becomes a character. The cinema gave a new course to fashion and never stopped producing
stars that leaded crowds of spectators to the movies. In this way, fashion becomes to be fed by
big screen’s sorcery turned into magic mirrors designed to reflect our wishes and fantasies.

Introdução
O espetáculo da moda vem sendo montado há longo tempo. Mesmo no espaço
mítico da pós-modernidade, dominado pelos titãs da tecnologia que afugentaram os
antigos deuses, a fantasia estética, a mobilidade frívola e a instabilidade irracional do
fenômeno continuam a merecer o mesmo reverente culto nascido com o
estabelecimento de seu sistema, no crepúsculo medieval. Ele perdura íntegro e em
sensível ascensão nas sociedades contemporâneas voltadas para o consumo e a
comunicação de massas. Usando roupas, não apenas como adorno ou proteção, mas
como veículo simbólico de representação, o indivíduo serve-se de sua indumentária
como ferramenta privilegiada para alcançar o irremovível objetivo de se fazer
compreender. Ainda que cada um venha a escolher seus trajes exclusivamente em
função de suas próprias condições socioeconômicas, uma vez vestido deixa de mostrar
uma imagem apenas fiel de si mesmo. Existindo uma identificação oculta com uma
figura ausente que, considerada ideal, servir-lhe-ia de modelo, tal como um ator em
cena, passa a encarnar um personagem, que ele representa, mas não o é na realidade.
Embora a preocupação com o vestuário tenha existido desde tempos imemoriais,
o fenômeno moda encontra-se ligado a uma realidade histórica característica do
Ocidente e da própria modernidade. O tempo breve da moda, o seu desuso sistemático,
o desejo sempre presente do novo tornaram-se características inerentes à cultura de
massa que gravita em torno de figuras de sucesso, as quais assumem a liderança das
tendências em decorrência de sua promoção pela mídia. Um novo sistema de troca e

circulação de bens, mensagens e pessoas está, hoje, implantado universalmente. Os
meios de comunicação difundem conceitos culturais em quase todos os recantos do
globo, fornecendo mitos condutores do desejo humano. Como já observava Morin nos
anos sessenta, até mesmo em países como o Japão, com acentuadas diferenças étnicas e
arraigado conservantismo cultural, o tipo de beleza americano impunha-se pelo
penteado, pintura, arredondamento dos olhos, roupas, condutas. Além disso, transpondo
as diferenças econômicas, a cultura de massa penetrou nos países em vias de
desenvolvimento, da Ásia e da África. E mesmo na U.R.S.S. o ‘jazz’ e o ‘rock and roll’
passam por entre as malhas da cortina protetora e seguem as redes do mercado negro
juvenil até a Sibéria... (Morin, 1997:158)
Foi o cinema um dos grandes responsáveis pela difusão desse sistema,
oferecendo ao público um novo universo de lazer, de sonho, de fuga do real, e se
tornando, assim, um dos principais fios condutores do fenômeno moda. Confessando
pertencer a uma das primeiras gerações cuja formação é inseparável do cinema, Morin é
inspirado pela idéia de compreender a sociedade com o auxílio desse veículo de
comunicação. Mostra-se irresistivelmente atraído pela magia que constitui esse
formidável mundo imaginário de mitos, deuses, espíritos, o qual, espantosamente, passa
a fazer parte constitutiva da vida humana. Indagando-se de que forma o mundo
cinematográfico moderno ressuscita o universo arcaico dos duplos, sente que, em
alguma parte, existiria um profundo liame entre o reino dos mortos e aquele do cinema:
o reino das sombras, a caverna de Platão (Morin: 1956).
As primeiras telas
O cinema surgiu na última década do século XIX com a invenção de primitivas
máquinas movidas a manivelas, que faziam correr curtas tiras de filmes, sistema que,
em 1895, evoluiu para um projetor capaz de mover dois rolos. Os irmãos Lumière,
Louis e Auguste, apresentaram seu recém-inventado cinematógrafo no Grand Café do
Boulevard des Capucines, em Paris, para um público de apenas 33 pessoas, há mais de
cem anos. O sucesso foi tão estrondoso que logo os Lumière apresentavam 20 sessões
diárias de 30 minutos cada, embora os títulos das películas, como A saída dos
Operários da Fábrica Lumière, nada indicassem de muito emocionante. Era o meio de
comunicação que encantava.
Reconhecendo o potencial desse novo tipo de divertimento, foram criadas as
primeiras salas de exibição, onde os espectadores sentavam-se em cadeiras de madeira
dispostas em fileiras, para assistir imagens mudas animadas, com o acompanhamento do

som de um piano. A primeira narrativa cinematográfica apareceu em 1903, com uma
seqüência intitulada A Vida de um Bombeiro Americano (The Life of an American
Fireman), que mostrava os soldados do fogo saltando de suas camas e escorregando
pela coluna de latão, ao som de um alarme, para fazer o glorioso resgate de uma mulher
e seu filho em uma casa incendiada. No ano seguinte foi produzido o primeiro faroeste,
com uma história envolvendo bandidos e cowboys, no gênero que faz sucesso até os
nossos dias

(LaVine: 1981).

A partir de então, diversos empresários voltaram-se para

constituição de companhias cinematográficas que, com as diversas inovações e
aperfeiçoamentos introduzidos nesse novo meio de comunicação, tornaram-se cada dia
mais bem sucedidas.
No que concerne à moda, o chamado cinema de variedades exibia mulheres com
roupas diversas, de acordo com cada tipo de espetáculo. Nos populares, a sensualidade
do corpo feminino era privilegiada, em cenas tais como danças orientais, onde a visão
cinética era explorada nos movimentos de quadris, gestos e rodopios dos panejamentos.
A tentativa de ganhar para o cinema uma clientela mais selecionada, porém, impõe a
substituição desses temas por assuntos em que a narrativa e a elegância das
composições do vestuário tornam-se prioridades. Assim surgem as tomadas de
costumes, com visões de rua ou de interior, nas quais se movimentam homens bem
vestidos e mulheres usando conjuntos compostos de saias longas, casacos e grandes
chapéus. Embora às vezes fossem documentadas regiões mais modestas da cidade, a
tendência concentrava-se em mostrar as áreas mais ricas, aonde os espectadores
residiam ou sonhavam residir, valorizando o desenvolvimento e a modernização da
arquitetura urbana. Mesmo as classes menos afortunadas aparecem nos filmes, em uma
versão mais modesta, mas igualmente elegante.
Segundo Leese, o mais antigo filme de moda foi exibido em Londres, em
fevereiro de 1910, com o título de Fifty Years of Paris Fashions 1859-1909. O texto de
divulgação falava em magníficos exemplos da arte de costureiros e chapeleiros,
afirmando que uma senhora, sentada na platéia, poderia imaginar que se encontrava no
salão de uma modista, com manequins circulando ao redor para sua inspeção
9).

(Leese, 1991:

A partir de então, a invenção dos Lumière trouxe para a Alta Costura uma crescente

evidência.
A mulher de moda em tela
A mulher de moda fez uma marcante entrada na modernidade já em suas
primeiras aparições no cinema mudo. A revista Vogue, em 1911, sublinhando a atraente

magia das culturas orientais, descrevia o modo com que as mulheres turcas usavam a
hena para delinear os olhos e como entre os árabes do deserto elas escureciam o canto
das pálpebras com pós negros, contornando os olhos e prolongando seu traçado com
uma linha negra, para fazê-los maiores e mais misteriosos. O cinema mudo explorou
largamente esse exotismo, mostrando belas e sensuais odaliscas, que inspiraram a
imagem das sedutoras divas aplaudidas no período, como Theda Bara, apelidada a vamp
por Hollywood, e Paola Negri, famosa por seus papéis de feiticeira de harém. Em outro
extremo, situavam-se estrelas com rostos angelicais e cachos dourados, como Mary
Pickford cuja aparência privilegiava o gosto por virgens de rosto pálido e empoado,
destacando uma boca artificialmente diminuta, pálpebras sombreadas e longos cílios
postiços.
Em 1912, a consagrada atriz dramática Sarah Bernhardt, então com 67 anos,
consentiu em estrelar uma versão para cinema de Rainha Elizabeth, reconhecendo que
representar no celulóide a rainha virgem poderia ser sua maior chance de imortalidade
(LaVine: 1981: 4).

Poiret, o mais famoso costureiro de Paris na época, criou os trajes que a

diva usou na película. Para a Elizabeth interpretada por Mme. Bernhardt, o costureiro
idealizou românticas roupas inspiradas na Renascença Italiana, em lugar dos
arquitetônicos corpetes e farthingales que caracterizaram a Era Elizabetana. Envolveua, assim, em longos vestidos suavemente drapejados, sublinhados por amplas mangas,
imensas golas rendadas e minúsculos rufos.
Teatral e extravagante, Poiret foi subjugado pelo exótico figurino exibido nos
Ballets Russes, que se apresentaram em Paris, na primavera de 1909, e o inspiraram a
criar a mode orientale. Concebeu saias justas, túnicas no feitio de abat-jours, quimonos
e cintos largos como os obi japoneses, para serem usados em conjunto com turbantes de
seda, encimados por plumas presas a broches de esmeraldas ou rubis. O seu estilo
esplendoroso influenciou o guarda-roupa das produções rodadas no período anterior à
Primeira Guerra Mundial. Grande inovador, ao inventar o sutiã, em 1912, gabou-se de
ter liberado o corpo das mulheres dos penosos espartilhos, emprestando um novo
erotismo aos trajes. Os tecidos que Poiret colocou em moda - macias sedas chinesas
bordadas, crepes com aplicações em fios de ouro e prata, cetins estampados a mão com
exóticos desenhos e lamés -, compuseram parte da atmosfera de glamour e luxo que
envolvia as estrelas das primeiras décadas do século XX. Suas criações inspiraram
outros figurinistas do cinema, embora ele próprio jamais tenha sido contratado por

qualquer estúdio norte-americano, preferindo manter-se em Paris, onde morreu,
empobrecido e quase ignorado. (LaVine: 1981).
Das telas para a moda
O cinema deu, sem dúvida, um outro direcionamento à moda quando Hollywood
introduziu um novo sentido de beleza e elegância femininas. Até mesmo a maquiagem
foi modificada e as mulheres passaram a exibir rostos pálidos e olhos pesadamente
contornados em negro, como as fatais deusas cinematográficas. Numerosas empresas
apressaram-se em disputar esse mercado. Elizabeth Arden abre sua loja em 1909, um
ano após o início dos negócios de Helena Rubinstein, inaugurando o nascimento da
indústria de cosméticos e da profissão de esteticista, que venderiam a beleza em uma
atmosfera de luxo e romance. Na mesma época, um farmacêutico de Hamburgo
produziu um creme capaz de retardar o processo de ressecamento da pele, batizando-o
com o nome Nívea

(Chahine in Faux: 2000).

As dietas tornaram-se populares e as formas

arredondadas do final do século anterior desapareceram, em favor de imitações das
descarnadas e sedutoras heroínas das telas, que atraíam os homens irresistivelmente.
Desde o seu nascimento, o cinema jamais deixou de produzir astros e estrelas
que, segundo sua grandeza, levaram multidões de espectadores às salas de exibição.
Acompanhando suas luzes, a moda passou a brilhar em todo o seu esplendor,
alimentada pela magia imanente à indústria do sonho. O cenário que cercava os ídolos,
suas mansões luxuosas, seu modo de vida excêntrico, seus casos amorosos
extremamente românticos ou escandalosos, suas aparições sensacionais em eventos
mundialmente divulgados envergando maravilhosas roupas, contribuíram para compor o
lugar de prestígio que ocuparam, destronando a realeza de sangue da liderança da moda.
Cada um deles, em sua época, ditou costumes e estilos avidamente seguidos pelas
multidões.
Desde Sarah Bernardth, entre os fluidos panejamentos de Poiret e Theda Bara,
envolta pelo exótico guarda-roupa composto para a encarnação de Cleópatra, as grandes
damas da tela impuseram suas marcas nas tendências que acompanham o fenômeno. A
cada filme de sucesso, novas tendências foram abraçadas pelas mulheres, ansiosas por
se identificarem com suas estrelas preferidas. E os homens também não ficaram imunes
ao fascínio das telas. Astros famosos determinaram o modo de compor o visual de
milhares de fãs.
Considerações finais

Além da beleza física, quase sempre indispensável, a personalidade do ídolo
constitui uma característica insubstituível na conquista do público. Seu modo de ser é
alicerçado sobre arquétipos, que reúnem o caráter e o físico adequados aos papéis que
lhe são destinados. Destacando-se do comum, lembram figuras míticas, com as quais os
admiradores se identificam. Seu modo de vestir, de viver, suas atitudes e preferências,
constroem uma identidade permanente e singular, uma verdadeira marca, destinada a
produzir empatia com o público.
As pessoas precisam de modelos exemplares que as ajudem a entender o
universo que as rodeia e a resolver questões eternas sobre o lugar que nele ocupam. No
mundo contemporâneo, onde parece tão fácil perder o rumo, o indivíduo sente
necessidade de se agarrar a mitos para se centrar espiritualmente. Hoje, disputando o
lugar com o cinema, a televisão oferece diariamente imagens-guias de como ser e como
parecer. Nas culturas hodiernas, orientadas pelo materialismo, mais do que nunca
parecem necessárias as mitologias. Se em tempos imemoriais cabia aos xamãs despertar
o conteúdo simbólico adormecido na mente dos membros do grupo, talvez caiba agora
ao artista esse papel. As telas transformaram-se definitivamente nos espelhos mágicos
que refletem nossos desejos e fantasias. Nelas encontramos as portas que nos
franqueiam a evasão da realidade.
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