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Resumo:  

Esse estudo investiga a mudança que vem ocorrendo na percepção e recepção da 

sociedade em relação ao uso e consumo de artigos do vestuário comercializados em 

lojas de roupas usadas, os brechós. Descrevo, através dos dados obtidos durante a 

pesquisa etnográfica, as práticas, representações, crenças e tabus que cercam o brechó e 

a mudança do status dessa roupa de “fora de moda” para moderna e desejada. Constatei 

que o uso e consumo desse tipo de vestuário são motivados por fatores diferentes, 

ligados a questões como necessidade, status, individualismo e memória. Classificada 

como roupa de defunto, a “roupa de brechó” passou a ter nos últimos anos um novo 

sentido dentro da cultura do brasileiro, passando de estigmatizada, alvo de tabus ligado 

à sujeira, doença e morte à roupa ligada à moda. 
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Abstract: 

This study investigates the change that has occurred in the perception and acceptance of 

the company in relation to the use and consumption of articles of clothing sold in stores 

of old clothes, the brechós. Its´s described through the iformation obtained during the 

ethnographic research, the practices, representations, beliefs and taboos that surround 

the ‘brecho’ and the status of clothing that "out of fashion" is transformed into  modern 

and desired. The use and consumption of such clothing are motivated by different 

factors, linked to issues such as need, status, individualism and memory. Classified as 
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clothes of deceased, "brecho clothes," receive a new meaning within Brazilian culure, 

from stigmatized, the subject of taboos attached to the dirt, disease and death associated 

to the clothing fashion. 
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Introdução: 

 

Este trabalho analisa como as roupas “usadas” e os locais onde são 

comercializados, os brechós, passam de estigmatizados e evitados, alvo de tabus ligado 

à sujeira, doença e morte para roupa fashion2, recomendados pela mídia especializada 

em moda e símbolo de modernidade e vanguarda. Esta etnografia foi realizada em 2006 

em Porto Alegre. Foi utilizada a metodologia qualitativa. Foram realizadas entrevistas e 

também extensa pesquisa em jornais e revistas. 

  

1. TROÇO SEM TRAÇA - O nascimento de um novo brechó 

 

A primeira loja de venda de roupas e objetos de segunda mão do Brasil, surgiu 

no Rio de Janeiro no Século XIX, fundada por um comerciante português chamado 

Belchior. Originalmente, era assim que eram conhecidas as lojas de roupas e objetos 

usados e com o tempo, acabou se transformando em Brechó (Houaiss, 2004). 

Os brechós passaram por mudanças  nos últimos anos. A organização do espaço, 

a limpeza, higienização das roupas e acessórios, a boa apresentação do local e das 

roupas foram fatores que contribuíram para diminuir a resistência da sociedade em 

relação a esse tipo de consumo. O brechó como loja de roupas e acessórios 

exclusivamente vintage é algo recente na cultura brasileira, embora exista há muito 

tempo na Europa. Mais recentes, as Vintage Clothing Stores, estão espalhadas por toda 

Europa e Estados Unidos. De origem inglesa, a palavra vintage designa, na enologia, o 

ano de uma colheita de uvas. Na moda, é usada para definir roupas antigas, que 
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representam claramente o estilo de sua época - contanto que esteja em seu estado 

original (Chataignier, 2002).  

É preciso salientar, que na Europa, os brechós, ou Vintage Clothings Store, são 

lojas especializadas em roupas e acessórios de época apenas, diferente das Second Hand 

Store, que vendem roupas de segunda mão, roupas usadas sem especificação de épocas. 

No Brasil, no entanto, não existe ainda essa diferenciação clara. É muito recente a idéia 

de brechó como loja de roupas antigas, de época, de roupas e acessórios com História.  

Segundo Chantaigner (2002), não é muito comum em nosso meio intelectual e 

muito menos no jornalístico a percepção da moda como uma atividade intimamente 

ligada a símbolos e linguagens culturais mais amplas, cujo caráter de memória vem 

sendo subestimado em função da velocidade da ditadura do tempo. Ainda não é possível 

identificar se a crescente procura por roupas, acessórios e artigos de moda de épocas 

passadas no Brasil passa de um simples modismo para uma outra esfera, onde aparece 

como meio de resgate cultural da memória. 

  

1.1 A roupa com memória: 

 

         O Retrô foi o brechó encontrado mais fiel ao conceito de brechó como loja 

de roupas de época. Objetos de plástico com cores fortes contrastam com roupas 

originais de épocas passadas, numa mistura de moderno com antigo. A limpeza e 

organização das roupas, sapatos, acessórios, bem como do ambiente em si é um dos 

aspectos que mais impressionam no local. As roupas,em sua maioria, são compradas 

uma a uma, na própria residência de quem está vendendo. Para a proprietária: 

 

“... A história dessa roupa vai continuar, ela simplesmente mudou de endereço, 

ela viveu num certo momento em um lugar, em um outro tempo e agora está vivendo 

nesse tempo. E vai seguir, vai entrar numa outra casa e vai ter uma outra história e 

depois ela vai passar para um outro lugar e assim vai...” 

 

A proprietária afirma que dessa forma é possível saber a história da roupa, a 

quem pertenceu se fez parte de algum grande momento da vida pessoa e porque está 

sendo vendida. 

 

        1.2 A roupa com status: 



 

O Brechó Nova York é especializado em griffes. Considero importante a análise 

desse tipo de consumo, pois são roupas e acessórios que conferem algum status, porém 

são peças usadas, de segunda mão, compradas a baixo preço. 

 “O meu brechó é assim ó: aquela peça que tu usou uma vez e não usa mais, 

usou uma vez só e não quer mais, que uma outra pessoa pode reaproveitar isso por um 

preço bem mais acessível,e de uma maneira elegante.” 

 

Percebe-se aqui a inversão do código social de que fala Pastoreau (1993).As 

roupas usadas são carregadas de simbolismos e associadas a tabu ou desordem. Mas 

quem usa de forma correta, ou seja, comprado em um Brechó refinado e chique, é 

recompensado com elegância “distinção das pessoas livres, desenvoltas e refinadas”.       

 

1.3 A roupa barata: 

 

         O terceiro brechó observado, o “Ki-Brechó”, se enquadra na categoria de  

brechós populares, que em Porto Alegre ficam lado a lado na “rua dos brechós” como é 

conhecida a Avenida João Pessoa.É um brechó muito simples, as roupas estão em 

caixas de papelão no chão, muitas em cabides pendurados nas paredes e até mesmo na 

porta da loja. As roupas à venda ali não tem classificação por época, cores, marcas, 

estão divididas por tipo de roupa: camisas, vestidos, saias, calças, casacos. Os preços 

são muito baixos, não há a preocupação de limpeza, decoração, ou boa apresentação. O 

cheiro é forte, de naftalinas e roupas guardadas. As roupas são em sua maioria vendidas 

no próprio local a preço muito baixo. O proprietário afirma que algumas vezes até ouve 

histórias sobre roupas que estão sendo vendidas: 

 

“O pessoal conta, ‘ah, isso foi quando minha filha debutou que comprei, mas 

pra que vou guardar’? Mas tem gente que não conta não, porque ficam com medo que 

eu não vá comprar não me vão dizer que foi da mãe que morreu, porque daí acham que 

vou ter medo de comprar, né?” 

 

A mudança na apresentação física dessas lojas é um dos principais fatores 

responsáveis pela transformação do brechó, de sua passagem de evitado para cultuado. 



O outro fator que merece atenção e será analisado aqui são os discursos que a mídia 

dirige ao público em relação à roupa de brechó. 

Nesses discursos a roupa usada e mesmo o brechó está intimamente ligado à 

palavra preconceito. Há uma tentativa de convencer o consumidor a mudar de atitude e 

comprar em brechó. Nos discursos, o preconceito deve ser deixado de lado.  

 

“Comprar roupas em brechós não é mais tabu. Ao contrário, saber comprar 

roupas usadas, além de significar economia para o bolso, passou a ser sinônimo de 

uma roupa diferente, com ares entre o fashion e o retrô atualizado.” 

http://brasil.business-opportunities.biz/2006/04/14/brecho-infantil-negocio-

promissor/ 

 

O discurso acima, publicado na mídia eletrônica, fala em tabu, comprar em 

brechó não é mais tabu, não é mais proibido, mas o interessante é observar que de tabu3 

a roupa de brechó passa rapidamente a se tornar o contrário, ou seja, ela não só pode 

como deve ser usada, consumida. A explicação aqui é clara, a roupa de brechó só não é 

mais tabu porque virou moda, ou seja, o código se inverteu, mas, usar essa moda 

implica um  certo “saber” comprar e “saber” usar. Quem sabe comprar gastará menos, e 

ainda será diferente dos demais, mas não é qualquer roupa usada que deixou de ser 

proibida. No caso dessa reportagem, a roupa permitida seria a que é diferente que fica 

entre o fashion e o retrô atualizado, ou seja, o antigo que soa como moderno. E nesse 

caso, esse saber está associado à informação, a bom gosto, a conhecimento. O que dá 

legitimidade a esse consumidor e que torna permitido esse consumo é que ele esteja 

atualizado com as tendências de moda, com os acontecimentos do mundo, para que essa 

roupa usada e passada possa ficar na moda. 

 

Esses discursos nos mostram que a mídia tem grande responsabilidade  na 

popularização do vintage no Brasil e por conseqüência,na melhor apresentação física e 

atendimento nos brechós, que ao perceberam que esse era um bom negócio, começaram 

a se modernizar e higienizar. Por outro lado, os discursos da mídia só legitimam um tipo 

específico de uso da roupa “usada” que é o que combina peças antigas ou suas releituras 
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com peças atuais,numa estratégia de mercado para ao mesmo tempo que incentiva o 

resgate de outras épocas,incentiva o consumo de peças atuais  

 

2. O Passado me Condena - Do Estigma ao Glamour 
 

As pessoas não aprovavam e em muitos casos ainda não aprovam, a idéia de 

comprar e usar roupas que não sabem a quem pertenceu,  a origem. A possibilidade de a 

roupa ter pertencido a alguém doente, morto, ou com um padrão de vida inferior assusta 

e afasta as pessoas do consumo dessas mercadorias. 

Por mais lavada que esteja muitos tem a impressão de que a doença permanece 

ali, impregnada na roupa. A imagem de roupas misturadas em caixas de papelão 

enormes, locais úmidos, com poeira, traças, roupas sujas e velhas. 

O preconceito com a roupa não é mais por ser antiga, mas por ser usada. O 

antigo, fora de época, fora de moda, era motivo de preconceito rasgadas. Isso tudo 

aumenta essa crença. 

O medo de usar uma roupa que pertenceu a alguém que já morreu também é 

constante, visto como algo mórbido, isso em função dos tabus que permeiam morte e 

corpo. 

Com o surgimento da moda Vintage o antigo passou a ser objeto precioso de 

consumo, mas por uma questão de moda, do discurso da moda. 

Convém ressaltar que novo, velho, usado e antigo são classificações relativas, 

nesse sentido. Pode ser um vestido novo de 1960, ele será novo se nunca tiver sido 

usado. Essa é a relação do novo com o usado. E pode ser um vestido velho de 2005, se 

ele tiver sido usado muitas vezes.Sendo assim,é importante deixar claro que o 

preconceito pelo velho, usado, não deixou de existir,nem mesmo por quem gosta muito  

de roupas antigas.O preconceito com o antigo existia mais e agora por uma questão de 

estratégia do mercado, da moda,  tem diminuído. Antigo é aquilo de épocas passadas, 

que pode ser antigo e novo, caso tenha sido pouco usado ou mesmo guardado sem 

nunca ter sido usado. 

Os principais elementos ligados às  representações que cercam o brechó são 

sujeira, morte, doença, energia e sexo. A sujeira pode ser uma sujeira concreta, uma 

mancha de molho, mofo, uma mancha de suor, uma mancha de sangue, poeira, ou pode 



ser uma sujeira subjetiva, abstrata, como as que envolvem energias negativas ou sexo e 

moral. 

Em alguns casos a sujeira objetiva, se transforma em subjetiva,como no 

depoimento de uma consumidora: 

 

"Eu sempre adorei roupa de brechó... mas nesse dia, mexendo ali há horas, 

achei uma camisa linda, quando puxei pra fora, tinha uma baita mancha de 

sangue...parei de mexer na hora, dei um pulo pra trás,e de repente comecei a ver tudo 

aquilo ali com outros olhos, com medo,nojo,terror mesmo,sabe...sei lá, na hora 

imaginei o cara que estava usando aquela camisa e foi baleado, foi esfaqueado,foi 

assassinado com aquela roupa, nunca mais voltei lá,para mim aquele lugar nunca mais 

terá uma energia legal " 

  

 Tabus de sujeira e de morte estão presentes na questão do estigma em relação à 

roupa usada por outra pessoa..Essa sujeira passa a ser moral e ligada a desordem e 

transgressão.  A questão da energia está presente em muitos discursos, sendo um dos 

fatores mais citados por quem evita comprar e usar esse tipo de roupa.  

Há circunstâncias em que o tabu deixa de ser da roupa e passa a ser do próprio 

brechó, a energia presente nas pessoas foram transferidas para as roupas, que por sua 

vez foram transferidas para o espaço em que estão. O espaço físico, o brechó, estaria 

carregado, ou seja, a sujeira aí deixa de ser concreta e passa ser astral,o físico vira 

energético, a impureza aqui não é mais o suor, o sangue, a traça ou o mofo, é o próprio 

passado de pessoas que usaram aquelas roupas, e a não-eliminação de toda sujeira 

espiritual que a pessoa carrega consigo.  

A questão da morte é ainda mais forte e carregada de tabu e preconceito que a 

doença. O medo da doença é objetivo, em que a pessoa teme usar roupas que tenham 

pertencido a pessoas com doenças como sarna, AIDS, tuberculose, e até escarlatina, 

varíola, lepra e tifo, doenças que antigamente matavam muito e que eram transmitidas 

inclusive pelo uso de roupas.  

A roupa íntima  é a mais evitado por todos os consumidores de brechó.São peças 

que envolvem aspectos muito forte associados ao seu uso, como 

individualidade,privacidade e intimidade.Também são carregadas de tabu e restrições e 

entre todas as roupas e objetos a venda em brechós são apontadas como as que mais 

“levam” doenças a quem usa. A roupa íntima pode até passar pelos rituais de 



purificação a que são submetidas as roupas usadas antes de serem vestidas por quem 

compra,mas não são “aprovadas”,mesmo passando por esse ritual não podem ser 

aceitas.Não há nenhum ritual que possa torna-la permitida.Seu uso é proibido,não há 

condição nenhuma que mude isso, pois é uma roupa pessoal,intransferível, que não 

pode ser compartilhada. 

Não necessariamente essas pessoas tiveram doenças, ou morreram,e também a 

roupa pode ter sido pouco usada e estar limpa na arara, ter sido lavada, esterilizada,mas 

a crença de que energias permanecem nos objetos não estão condicionadas a isso.Para 

Mary Douglas (1991), não há pureza ou impureza absoluta. Elas existem aos olhos de 

quem as vê, pode arbitrar e constituir verdade. A sujeira ofende a ordem de quem vê, 

arbitra e persegue a sujeira quando decora ou tinge um ambiente; persegue a doença, 

criando normas para se escapar do contato com a mesma. 

Observa-se que a questão da energia geralmente é relacionada a coisas ruins, a 

negatividade. As energias estão relacionadas às ações de pessoas e acontecimentos em 

espaços físicos, podendo essas pessoas ou esses lugares acumular energia. No entanto 

no caso do tabu da roupa usada à energia é quase sempre vista como ruim, ao contrário 

dos objetos, por exemplo, que nem sempre são relacionados a uma energia negativa. 

Mas também ocorre o oposto, quando o usuário desse tipo de roupa se inspira na 

imagem que tem de quem foi proprietário dessa roupa e sentem energias positivas e 

bons fluídos nesse uso. Segundo Stallybras (2000), pensar sobre roupas, significa pensar 

sobre memória, mas também sobre posse e poder. Ao se apossar daquilo que pertenceu 

à outra pessoa sente um fascínio e expectativa por o que pode acontecer enquanto 

estiver usando determinada roupa,sapato ou acessório. 

 
Considerações Finais: 

 
Percebemos que não existe uma única categoria de brechós, consumidores e 

usuários desse tipo de vestuário. Os três tipos de brechós observados podem ser 

diferenciados pelo seu público alvo e aquilo que ali procuram: Roupas baratas, usadas 

por pessoas que compram por necessidade, e por isso buscam os lugares onde as roupas 

têm preços mais baixos. Roupa de griffe, usado por pessoas que não tem condições de 

comprar a roupa original na loja devido ao preço mas que valorizam a marca que a 

roupa possui como forma de status e  roupas de época , usados por pessoas com um 

estilo de vida  que vai muito além do uso de roupas antigas.Relacionam seus gostos com 



um resgate histórico e cultural através de seus estilos de vida.Buscam no antigo muito 

mais do que apenas uma sensação de estar na moda ou ser diferente pelo exótico que a 

roupa do brechó muitas vezes proporciona. Para eles significa um resgate cultural, uma 

volta aos “bons tempos” em que as coisas eram “de verdade”,elegantes, alinhadas,em 

que música, literatura, cinema tinham mais conteúdo e as artes,as relações sociais,os 

valores e até as modas  não eram tão efêmeras. 
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