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Resumo:

Este estudo investiga o design de moda contemporâneo como expressão cultural, centrado na 

identificação e significado dos elementos forma, cor e textura como emissários de valores, 

idéias e conhecimento do designer como representativo do contexto cultural em que encontra-

se inserido. Sob este ponto de vista, duas criações do designer de moda japonês Issey Miyake, 

de  coleções  diferentes,  são  examinadas.  A  abordagem metodológica  aplicada  é  a  cultura 

material,  e  coleta  de dados  através  do método desenvolvido por Jules  Prown,  que aqui  é 

avaliado  quando  aplicado  especificamente  ao  design  de  moda.  A  análise  mostra  que  os 

designs  contemporâneos  de  Issey Miyake  apresentam dissimilaridades  entre  si,  entretanto 

incorporam aspectos  análogos  na  expressão  da  essência  de  elementos  da  cultura  milenar 

japonesa.
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Abstract:

This is an investigation of fashion design as cultural expression, centred in the identification 

and meaning of the elements shape, colour and texture as carriers of cultural values, ideas  

and knowledge of the designer as a representative of the cultural context he or she is inserted.  

Under this viewpoint, two designs of Japanese fashion designer Issey Miyake, from different  

collections,  are examined. The methodological approach applied is material  culture; with  

data  collection  using  the  method devised  by  Jules  Prown,  which is  here evaluated  when 

specifically applied to fashion design. The analysis shows that both Miyake’s contemporary  

designs present dissimilarities; however they incorporate analogous aspects in the expression 

of the millenarian Japanese cultural essence.
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Introdução

Em termos gerais, a expressão cultura material se refere aos artefatos, ao corpo material e às 

estruturas produzidas por um determinado povo. A cultura material também é aplicada à idéia 

básica  de que  as  abstrações  da mente,  ou seja,  os  valores,  as  bases  morais,  as  idéias,  as 

atitudes e compreensões de quem fez, comprou ou utilizou o objeto material de uma dada 

comunidade em um certo tempo, presente ou passado, estão expressas na composição material 

do que foi produzido pelo seu povo, e como estas pessoas estão inseridas numa comunidade, 

pode-se  inferir  que  tais  pessoas  e  objetos  são  representativos  de  sua  totalidade  cultural 

(Glassie,  1999;  Prown,  1982).  Entender  os  significados  incorporados  em tais  artefatos  é, 

portanto, entender os valores culturais da sociedade de origem.

Desenvolvimento

McCracken (1990) afirma que a vestimenta, o transporte, a alimentação, o interior e exterior 

das habitações, o adorno, tudo serve de meio para a expressão de significados culturais em 

acordo com a constituição do nosso mundo. Devido à generalidade dos tipos de objeto da 

cultura material, a especificação do tipo de forma ou objeto em estudo é necessária a qualquer 

tipo de estudo da cultura  material  (Miller,  2005).  O design de moda,  como produto,  tem 

particularidades  que  não  são  completamente  compartilhadas  com  outros  objetos  da  vida 

cotidiana.  Uma  das  diferenças  óbvias  é  que  as  pessoas  se  vestem  com  as  roupas,  e  a 

vestimenta cobre e está em contato direto com o corpo, é parte da apresentação da pessoa 

como indivíduo no seu contexto social. Por causa disso, as roupas têm uma grande capacidade 

de criar sentimentos em quem as veste e em quem as observa, mais do que qualquer outro 

objeto (Veblen, 1912; Lipovetsky, 1994). O sensitivo e a estética, o toque e a aparência das 

roupas são a fonte da sua capacidade de objetificar mito, cosmologia e também moralidade, 

poder e valores (Miller, 2005). Vivienne Westwood afirma que o poder da roupa como forma 

de expressão é ilimitado, e que é possível dizer qualquer coisa através do design de moda 

(McDermott,  1999).   Seja qual for a  distinção existente  entre  o design de moda e outros 

objetos,  qualquer  valor  cultural  por  ele  incorporado  será  expresso,  observado  ou  sentido 

através da materialidade dos elementos cor, forma e material empregado, geralmente tecido, e 

acabamentos. Esses elementos são o foco do presente estudo como portadores em potencial 

dos valores culturais da pessoa, ou grupo de pessoas que os escolheu para desenvolver um 

determinado produto de vestuário, e que representam a sociedade cultural a que pertencem. 

Esses três elementos estão em constante mudança de um design para outro, principalmente 

por estarem relacionados à mutabilidade da moda no tempo e no espaço. Portanto, em meio 



ao  dinamismo  da  moda,  é  crucial  ver,  identificar  e  compreender  tais  elementos  em  seu 

contexto de valores e registrar de forma confiável e tangível a diversidade do mundo cultural 

contemporâneo ali incorporados.

A cultura material é também o processo de descoberta, através dos objetos, dos valores 

de quem os fez ou usou (Prown, 1982; Schiffer, 1999), e não é um estudo constituído apenas 

pela  etnografia;  ela  é  eclética  em seus  métodos,  e  abordagens  das  várias  disciplinas  são 

contribuições  aceitáveis  (Miller,  2005).  Embora  empregue  a  cultura  material  como 

metodologia, para manter o foco de interesse da investigação, o presente estudo é restrito ao 

produto de moda em si, excluindo as relações de consumo. 

O conceito da cultura material foi iniciado por William Morris no século dezoito, mas 

foi nas décadas de 70 e 80 que os objetos começaram a ser vistos como parte dos mundos 

sociais, e deste então esse campo tem se desenvolvido significativamente. A cultura material é 

considerada uma nova tecnologia na área de investigação (Miller, 2005). Attfield (2000) diz 

que  o  que  começou  como  um  pequeno  desdobramento  tem  se  desenvolvido 

consideravelmente, e que é esperado que esse crescimento continue e floresça. 

Em relação aos valores expressos nos artefatos, Prown (1982) afirma que um aspecto 

significante é o gosto, e mais especificamente a mudança de gosto ao longo dos anos. Desta 

afirmação pode-se inferir  que fazer  o registro dos significados  originais  do objeto de uma 

forma apropriada, mais do que estabelecer e entender os valores culturais contemporâneos de 

uma  sociedade,  é  produzir  concomitantemente  bases  para  análises  futuras,  quando 

imprevisíveis  mas  esperadas  mudanças  acontecem.  É deste  ponto  de  vista  que  procede  o 

principal  alvo  deste  estudo:  um  registro  apropriado  das  características  das  roupas 

contemporâneas juntamente com o entendimento dos valores culturais que elas incorporam. 

Os valores imbuídos em objetos são mais estáveis que os valores do mundo cultural, porque o 

artefato  molda  as  idéias  de  quem somos  e  de  como  devemos  nos  comportar  em formas 

permanentes e tangíveis (Forty, 1992). As pessoas e os valores culturais mudam, mas o objeto 

permanece relativamente o mesmo (McCracken, 1990; McVeigh,2000; Prown, 1982), e tal 

pensamento é pertinente e apropriado quando se considera o espírito mutável da moda. Uma 

pesquisa que ignore a cultura material certamente será empobrecida (Prown, 1982). 

A  cultura  material  como  abordagem metodológica  é  empregada  por  pesquisadores 

como McCracken, Miller e Prown. Desde que objetos começaram a ser considerados como 

idéias culturais incorporadas, trabalhos substanciais na área do vestuário têm sido feitos por 

autores como Aileen Ribeiro, Christopher Breward, Elizabeth Wilson, Judy Attfield, Susanne 

Küchler, Valerie Steele e, no Brasil, Rita Andrade. Um dos trabalhos de importância teórica 



significativa para a presente pesquisa tem sido feito por Miller (2005 p1) que vê a integração 

entre a particularidade do material das roupas e a esfera social, e estabelece que a dissecação 

da roupa em forma, fibra, tecido e produção não se opõe e é antes parte da sua consideração 

como um aspecto da integração humana e cosmológica.

A necessidade de metodologias que permitam uma compreensão maior do contexto 

cultural através de objetos em geral foi uma preocupação de Prown (1982), que desenvolveu 

um  método  especial  para  este  fim.  Apesar  de  seu  método  não  ser  destinado  à  moda 

especificamente, seu uso pode ser eficiente também quando aplicado a essa área, que Prown 

considerou particularmente rica. Desde Prown, mesmo que progressos tenham sido feitos em 

termos  metodológicos,  ainda  existe  uma  lacuna  a  ser  preenchida  em  relação  ao  estudo 

específico da moda contemporânea. Essa necessidade também foi percebida por Miller (2001 

p12) ao afirmar que precisamos ter o nosso próprio critério para determinar razão de algumas 

coisas serem significativas.

Em seus estudos históricos da moda, Valerie Steele (1998) examina a indumentária de 

épocas diferentes, em conjunto com a sua história escrita, comparando itens de vestuário entre 

si e com tais fontes da literatura, e da análise resultante desses estudos um conhecimento novo 

é construído, com uma nova perspectiva e foco de interesse. Steele considera a significância 

de itens  do vestuário  como fonte  de informação e  conclui  que investigações  baseadas  em 

objetos  fornecem uma  percepção  única  no  desenvolvimento  histórico  e  estético  da  moda. 

Steele,  curadora  do Museu do Instituto  de Tecnologia  de Moda,  o  FIT,  em Nova Iorque, 

editora da revista “Fashion Theory” e também autora de vários livros e artigos, é uma das mais 

renomadas pesquisadoras de moda que faz uso da metodologia de Prown. Como resultado 

desse uso em seu trabalho de historiadora, Steele relata uma de suas descobertas significativas. 

Foi  simplesmente  medindo  uma  grande  quantidade  de  corseletes  em  uma  variedade  de 

coleções que a veracidade da famosa cintura de 16 polegadas como típica do século XIX foi 

questionada. O método de Prown permitiu que ela coletasse dados primários quantitativos que 

não eram compatíveis com dados pré-existentes relativos ao mesmo tema. Essa descoberta é 

significativa o suficiente para levantar dúvidas sobre a veracidade de fontes históricas escritas 

que não levam em consideração as evidências culturais tangíveis que um item do vestuário 

pode prover e importante o suficiente para chamar a atenção para a relevância de pesquisas 

baseadas no vestuário em si para a construção de um saber consistente no estudo da moda. Isso 

leva  à  conclusão  de  que  existem  aspectos  da  mente  a  serem  descobertos  que  diferem, 

complementam,  suplementam,  ou  contradizem  o  que  pode  ser  aprendido  de  fontes 

tradicionais, encontradas na literatura. Portanto, apesar de o estudo dos artefatos ser apenas 



uma direção para o entendimento da cultura, a construção do conhecimento tendo como base a 

roupa  como  fonte  de  informação  tem  sido  uma  contribuição  valiosa,  enriquecedora  e 

consistente à ciência e deve ser considerada no estudo histórico e contemporâneo da roupa. A 

pesquisadora Rita Andrade (2006), editora da edição brasileira da revista “Fashion Theory” e 

professora  da  Universidade  Anhembi  Morumbi,  assim  como  Steele,  tem  feito  uso  da 

metodologia  de  Prown  como  pesquisadora  e  também  como  docente,  colaborando  na 

propagação de seu conteúdo.

A metodologia de Jules Prown

A metodologia de Prown (1982) é construída com base no uso de artefatos como evidência e 

não apenas como ilustração, e afirma que todo aspecto observável no objeto tem uma causa 

num aspecto cultural, e o caminho para entender tal causa é o estudo cuidadoso e imaginativo 

do seu efeito, o objeto.

O método é composto de três fases: descrição, dedução e especulação. A descrição é o 

registro das evidências internas do objeto em si; a dedução é a interpretação da interação entre 

o objeto e o analista; o terceiro passo é a formulação de hipóteses e questões que buscam 

evidências fora do objeto para testá-las e resolvê-las. Como é considerado que o pesquisador e 

o objeto pertençam a culturas diferentes, e para reduzir a possibilidade de distorções devidas a 

tais  diferenças,  é sugerido que as três fases sejam empreendidas  em seqüência e mantidas 

separadamente.

A metodologia de Prown aplicada ao design de moda contemporâneo

O presente estudo analisa duas criações de moda feminina de Issey Miyake, designer japonês 

de  renome  internacional,  considerado  o  “Designer  dos  designers”  (Benaim,  1007).  Os 

materiais empregados na coleta de dados foram fita métrica comum e máquina fotográfica. Os 

dados coletados são aqui apresentados resumidamente devido à sua extensão.

Resultados

Design 1 - Conjunto de avental e calça 

Data: 1970; local de fabricação: Japão; data e local da análise: 26.12.2004, FIT, Nova Iorque, 

EUA;  tamanho:  pequeno;  tecido:  tela,  sem  especificação,  aparentemente  uma  mistura  de 

algodão e poliéster, na cor de fundo creme, com duas estampas coordenadas nas cores do arco-

íris,  sendo  estas  listras  paralelas  para  as  mangas  e  pequenos  quadrados  simetricamente 



distribuídos para o corpo do avental e calça. A impressão visual de tais quadrados pode ser 

associada à fragmentação da luz no prisma em gotas de chuva. 

Avental – comprimento da frente: 72cm; comprimento da manga: 71cm; largura total: 116cm. 

Modelo  sem gola,  com oito  pregas  no  centro  da  frente,  abertura  no  centro  das  costas  e 

fechamento em dois pontos através de amarração; mangas largas e longas, franzidas no punho, 

podem ser visualmente associadas às formas das lanternas japonesas.

Calça  –  comprimento  120cm;  cintura:  73cm;  quadril:  120cm.  Modelo  estilo  pijama,  cós 

elástico na cintura, corte reto, sem detalhes. A silhueta delineada pelo conjunto se sobrepõe às 

formas do corpo.

Design 2 - Vestido plissado, duas-peças

Data: 1990; local de fabricação: Japão; local da análise: 26.12.2004, FIT, Nova Iorque, EUA; 

tamanho: 12; tecido: tela plissada, composição 100% poliéster, na cor marrom, com dois tons 

distintos que formam uma estampa de listras curvas de aparência semelhante à da madeira 

seccionada  transversalmente.  O  modelo  é  justo,  sem alças  e  sem mangas,  e  privilegia  as 



formas do corpo, evidenciando-as; a distribuição tridimensional da superposição do plissado 

ao longo do corpo, com ponto de ajuntamento em torno de um botão na altura do ombro, 

assemelha-se  à  lâmina  de  madeira  produzida  ao  se  apontar  um  lápis  com  um apontador 

comum. A superposição do plissado cria uma espécie de aura material ao redor do corpo, e sua 

disposição pode ser definida por quem veste a roupa, causando interatividade entre o design e 

a pessoa que veste.

Vale ressaltar que este design, parte da exposição “Form Follow Fashion”, não pôde 

ser analisado diretamente; apenas o registro fotográfico foi permitido. As medidas estimadas 

de cintura:  70cm; busto: 86cm; quadril:  96cm e comprimento: 86cm, foram tiradas de um 

manequim  semelhante  ao  usado  na  exposição  como  suporte  para  o  vestido  e  demais 

informações de local, data, tamanho e composição constam nos registros do museu.

Discussão

Apesar do intervalo de 20 anos entre suas criações,  os designs são semelhantes no que se 

refere ao uso de dobras do tecido, primeiro pregas e segundo plissado, uma referência à arte 

milenar japonesa do origami; são também análogos na referência a elementos da natureza, 

tanto  no uso da cor  quanto  no grafismo.  Essa referência  revela  a  apreciação  da natureza, 

presente  no  quimono  tradicional:  a  primeira  estampa  é  uma  interpretação  gráfica  de  um 



símbolo ligado à paz e à harmonia,  e a segunda estampa refere-se ao natural,  ao telúrico, 

aspectos  reconhecidamente  valorizados  e  ainda  cultivados  na  cultura  japonesa,  e  ambas 

estampas imprimem um certo dinamismo de caráter visual ao design. Em relação à abordagem 

corporal, o primeiro design impõe sua silhueta em detrimento da forma do corpo, que é a uma 

abordagem peculiar do quimono, e o segundo, embora delineie o corpo, cria uma espécie de 

ocupação  espacial  que  distancia  o  contato  físico,  um  outro  aspecto  cultural  também 

incorporado no quimono e que reflete o senso japonês de ocupação do espaço. O fechamento 

em amarração do avental pôde ser observado empiricamente no uniforme dos colhedores de 

morango  na  região  de  Shizuoka.  Tais  elementos  são  reveladores  do  uso  de  códigos  da 

uniformidade  japonesa  no  vestir,  alterando-os,  suplementando-os,  contestando-os  ou 

convertendo-os, o que ilustra a adaptação determinada a novos tempos e novas culturas na 

expressão da individualidade. O design acompassa tendências ocidentais de moda da época, 

que foram editadas e digeridas através de um “filtro” cultural, e o resultado é um novo estilo 

japonês em harmonia com a estética de outros mundos. Somados a esses aspectos encontram-

se a perfeição de corte, os acabamentos, o uso de materiais, junto à genialidade da criatividade 

e a maestria no design, associadas à tecnologia têxtil.

Avaliação da metodologia de Prown

A metodologia de Prown mostra-se indubitavelmente eficiente no que se propõe. Steele (1998 

p332) e Andrade (2006) confirmam igualmente a efetividade de seu uso. O trabalho de Steele 

é  inextricavelmente  conectado  com  percepções  culturais  da  sexualidade  e  gênero  em 

vestimentas  históricas,  e  difere  do  presente  estudo  que  objetiva  identificar  qualquer  valor 

cultural  associado a itens de moda contemporânea.  Em seus artigos, Steele e Andrade não 

fazem referência  a  qualquer  limitação  imposta  pelo  uso do método  de Prown.  Entretanto, 

quando  aplicada  nesta  pesquisa,  pôde-se  perceber  algumas  medidas  adicionais  que 

incrementam sua eficiência, a seguir:

1. Adição inicial da identificação do objeto, incluindo nesse passo data e certificação ou 

não  da  autenticidade  do  design.  Essa  consideração  é  especialmente  significativa 

quando uma série de itens é investigada, não deixando de lado a ligação da moda ao 

tempo e espaço, e tais dados não são usualmente encontrados em designs. Segundo 

Fleming (1973), um objeto não identificado não é digno de investigação.

2. Registro visual do design, através de fotografia ou desenho de representação plana da 

peça.  Prown  indica  o  uso  da  fotografia  infravermelha  como  forma  de  melhorar  a 

capacidade de percepção do analista na análise substancial do objeto, o que difere da 



necessidade do uso de câmeras para se registrar a imagem do design no momento da 

investigação como construção do conhecimento. Esse registro é fundamental devido à 

complexidade do caráter visual do design de moda, e também facilita a associação dos 

dados coletados na fase da descrição e sua localização no design, considerando-se que 

alguns designs podem ter um alto grau de complexidade.

3. Uso da técnica  da entrevista  como forma de  gerar  dados  qualitativos  primários.  A 

metodologia é indubitavelmente eficiente na coleta de dados primários quantitativos, 

ou seja, com números,  mas a validade dos dados qualitativos, levantados de acordo 

com o interesse do pesquisador, é apoiada na literatura já existente, que no caso de 

Issey Miyake é abundante. A contradição encontrada nos dados coletados por Steele, 

mencionada  anteriormente  neste  artigo,  também só  pôde  ser  questionada  devido  à 

comparação  com a  literatura  pesquisada.  Entretanto,  a  literatura  já  existente  não  é 

primária, e sim secundária. A técnica da entrevista é cientificamente reconhecida como 

geradora  de  dados  qualitativos  primários  quando  questões  culturais  são  cruciais  à 

investigação.

Conclusão

A análise das criações de Issey Myiake mostram que o método de Jules Prown é eficiente 

quando aplicado ao estudo do design de moda contemporâneo como evidência  cultural.  O 

método pode ser aprimorado com a adição sistemática de três fases: 1) identificação do design, 

2) registro visual,  seja em fotografia ou desenho, e 3) uso da técnica da entrevista  para a 

geração de dados qualitativos primários.
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