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Roupa de casa 
RESUMO. O presente trabalho aborda a importância de uma roupa especial 
para ser usada em casa. Estar bem vestida eleva a auto-estima das mulheres e 
reflete positivamente na relação familiar. O trabalho foi desenvolvido em 
Teresina - PI, utilizou pesquisa bibliográfica e entrevistas a pessoas 
pertencentes a vários segmentos sociais, ficando comprovada a necessidade 
desse tipo de roupa.  
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ABSTRACT. This study discusses the importance of a house dress clothing, 
that could be comfortable, beautiful and elegant, at the same time; how to be 
well dressed lift the women’s self-esteem, making them happier and radiant, 
and the positive influence of that appropriated house dress clothing in the 
kinship, and also in the development of a better structured society. This paper 
was developed in Teresina-Piauí, through a bibliographical research, as well as 
through interviews with people from several  social groups, assuring the 
needing of this kind of women house dress clothing. So, the market has the 
responsibility of fulfill this needing. 
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INTRODUÇÃO 

A grande maioria das mulheres dos dias atuais exerce múltiplas funções: 
trabalha, estuda, é mãe, dona-de-casa, companheira e ainda tem uma vida 
social agitada. Está longe das nossas avós que eram educadas para serem 
apenas mães e donas-de-casa. Contavam com auxiliares para os serviços do 
lar. Restava-lhes, portanto, mais tempo, que era utilizado com os cuidados 
pessoais. Não é o que acontece com as mulheres de hoje, que vivem 
assoberbadas com inúmeras atividades, dividem com o homem as despesas 
da casa (quando não as assumem sozinhas) e ainda se sobrecarregam com as 
atividades domésticas e responsabilidades sociais. No pouco tempo que esta 
mulher fica em casa, ela precisa de conforto, daí a necessidade de uma roupa 
que a atenda satisfatoriamente. 

 Por conta desse assoberbamento, em nome do conforto, muitas 
mulheres vestem roupas inadequadas, improvisam, esquecem da sua 
feminilidade e, em casa, se transformam. Quase nada resta da executiva 
elegante, da bela secretária, da graciosa vendedora. Enfim, toda a beleza da 
mulher é encoberta por trapos. 

 Com este trabalho, queremos mostrar que é possível conciliar conforto e 
bem estar, com beleza, elegância e feminilidade. E , mais ainda: provar que 
tudo isso é de extrema importância para a mulher e para a sociedade em geral. 

 Foi feita uma pesquisa bibliográfica e entrevistas a pessoas 
pertencentes a vários segmentos sociais, somadas a conhecimentos adquiridos 
durante dezenas de anos construindo peças do vestuário feminino. 
 

1. Como as pessoas se vestem em casa 
Em todos os tempos da história da humanidade sempre existiu uma 

diferença entre as roupas do vestuário feminino, dependendo da ocasião em 
que eram usadas e por quem eram usadas.  As mulheres de todos os cantos e 
de todos os tempos sempre tiveram roupas especiais para ficar em casa, 
dormir, passear ou participar de eventos especiais como casamentos, velórios 
etc. Várias são as citações de autores que nos levam a acreditar nisso.  

Ainda na antiga Grécia, uma respeitável senhora ateniense, por 
exemplo, raramente era vista fora de casa e era pouco tentada a competir com 
outras mulheres em trajes vistosos ou fora do comum ( Laver 2006). Dentro de 
casa os gregos raramente usavam calçados e a mulher romana usava dentro 
de casa uma espécie de chinelo chamado soccus ( Laver 2006).  

Na mesma obra, o autor afirma que existiam quatro tipos de vestidos 
para o dia: pelisse-robe, usado em ambientes fechados, pela manhã; o 
redingote, usado para passeio; o round dress, bem mais enfeitado,  era usado 
à tarde, para passeio; e o peignoir , um vestido informal usado apenas pela 
manhã, mas não era configurado como no sentido atual da palavra  roupão 
(Laver 2006).  



 

Há bem pouco tempo, no enxoval de qualquer senhorita, ao se casar, 
não faltava pelo menos uma meia dúzia de robes. Eram vestidos leves, 
folgados, feitos de tecido simples - na maioria das vezes algodão - e que eram 
usados apenas dentro de casa. Nos dias atuais, tais vestidos só são utilizados 
por nossas avós.  

E, olhem lá! Não é toda avó que quer usar um robe! Hoje, eles são 
quase um sinônimo de pessoa idosa ou roupa demodée. 

Não queremos, com este trabalho, ressuscitar o antigo robe, seja ele de 
seda, cetim, xadrezinho ou listradinho, mas, tão somente resgatar a 
importância de um vestuário especial para se ficar em casa, com ênfase para 
as mulheres, sem desconsiderar a importância também de um vestuário 
masculino para uso no ambiente doméstico.   

Acreditamos, ainda, que mesmo a mulher moderna, principalmente a 
mulher ocidental, que escreve uma nova fase na história da humanidade, com 
responsabilidades e atividades resultantes de suas próprias conquistas, 
também tem que estar adequadamente bem vestida para ficar em casa, pois a 
essa sua performance no jeito de ficar em casa , há quem coloque  enorme 
responsabilidade no desequilíbrio ou harmonia de uma relação familiar, com 
resultados altamente prejudiciais ou  positivos socialmente, considerando que 
vem de famílias desagregadas a grande maioria dos jovens delinqüentes.  

Por meio de palestras, debates e conferências que tem feito em 
universidades, associações de bairros etc, a Dra. Wilma Alves, 50 anos, 
Delegada da Mulher em Teresina (Piauí), vem conclamando as mulheres a 
procurar se vestirem melhor dentro de casa, a ter uma aparência mais 
agradável, o que não significa que as mulheres tenham que se desfazer do 
conforto e descontração do ambiente doméstico. E foi enfática na entrevista 
concedida a esta autora: 

 A mulher tem que estar confortável dentro de casa, principalmente 
depois de uma rotina de trabalho árduo, mas não pode se esquecer de que 
cabe a ela o encantamento. Ela não pode chegar em casa e vestir uma 
roupa velha e rasgada; ficar suja e mal cheirosa. E não é uma questão de 
ter ou não ter poder aquisitivo, pois existem roupas em lojas populares, a 
preços acessíveis, que nós mulheres podemos vestir quando estamos em 
casa, antes de vestir a roupa de dormir – também uma camisola bonitinha e 
não uma calcinha velha rasgada e uma camiseta de político. Roupa de ficar 
em casa é uma roupa que você pode atender uma visita à porta, ir a um 
supermercado próximo à sua casa ou a uma farmácia, rapidamente. É uma 
contribuição essencial para a vida feliz de um casal e, muito 
conseqüentemente, de uma família.  

E, para exemplificar, a Dra Wilma Alves cita dois casos recentes de 
maridos que foram procurá-la, na Delegacia da Mulher, para reclamar de suas 
mulheres e pedirem a separação. A primeira, de 19 anos, moradora de um 
bairro pobre da periferia da capital piauiense, o marido disse que não tomava 
banho diariamente e, mesmo mal-cheirosa, exigia uma atividade sexual 
altamente satisfatória, o que ele não conseguia, por causa da sua falta de 



 

higiene pessoal; quanto à segunda, também moradora de bairro popular de 
baixa renda, o marido apresentou queixa afirmando que sempre a via em casa 
muito mal vestida, sem arrumação alguma – “rabujenta”.-. Mas, um dia, 
voltando dez minutos após ter saído, para uma necessidade não prevista, 
encontrou-a num ponto de ônibus, tão bem arrumada e pintada, que quase não 
a reconheceu.  

- “Por que ela nunca se arrumou assim pra mim? Pra quem ela estava 
se arrumando então?” - perguntara-lhe o marido, que pediu a separação, 
segundo depoimento da Delegada. 

Esse jeito desleixado das mulheres brasileiras se vestirem para ficar em 
casa foi registrado por historiadores que estudaram as mulheres do Brasil na 
época colonial. Tanto as escravas quanto as senhoras de famílias abastadas 
ficavam em casa com vestidos largos, de tecido semitransparente e decotes 
amplos, que muitas vezes caíam nos ombros, deixando à mostra um dos seios.  
Pura sedução ou, para a época, também desleixo, descaso, desmazelo (Priore 
- 1997). 

No final do século XVIII, era hábito generalizado das mulheres andarem 
dentro de casa em mangas de camisa, com “golas” tão largas que, muitas 
vezes, caiam por um dos ombros, deixando ver um dos peitos e com ’camisa’ 
de cassa finíssima e cambraia transparente (Priore-1997). Para visitantes, 
principalmente estrangeiros, esse jeito das mulheres brasileiras se vestirem 
dentro de casa, de um modo chamado ‘muito ligeiro’ – não usavam meias, nem 
lenços ao pescoço, nem vestidos com mangas e nem mantinham bem 
penteados os cabelos, mas os deixavam semi-presos e até desalinhados – era, 
no mínimo, preocupante. Diziam ser até difícil acreditar que a metade delas 
fossem senhoras da sociedade.  

E, a sociedade em geral está começando a dar sinais de que nem tudo 
está tão bem nessa área, pois, com freqüência, aparecem na mídia formal ou 
sites informais, matérias que ridicularizam a forma como a mulher atual se 
veste dentro de casa: roupas ridículas, cabelos desgrenhados. Para uma 
bruxa, só falta acrescentar a imagem de uma vassoura.  

A maioria das mulheres entrevistadas afirma que, dentro de casa, usa 
roupas improvisadas (camisetas mutiladas – decotes alargados e mal 
trabalhados -, shorts velhos, roupas já puídas) e muitas dizem usar camisetas 
do marido por serem largas e bastante usadas. Outras nos informaram que, 
dentro de casa, só usam roupas de dormir. Em ambos os casos, ressaltam 
que, se chega uma visita inesperada, são obrigadas a correr para se trocar e, 
quando isto não é possível, se sentem muito pouco à vontade.  

Outro inconveniente é que a maioria das mulheres entrevistadas  tem 
inúmeras funções - são profissionais, mães, donas-de-casa etc. – e, muitas 
vezes, mesmo estando nesses trajes, se precisam pegar um filho na escola, ou 
vão como estão e se sentem muito inseguras ou são obrigadas a se desfazer 
dos andrajos e vestir rapidamente outra roupa. Ir à farmácia, ao supermercado, 



 

ao açougue? Nem pensar! Dizem que são obrigadas a se trocar, pois como 
ficam dentro de casa é “impossível por um pé pra fora”. 

Na aplicação de um questionário, com a pergunta se seriam capazes de 
reservar parte de seu orçamento para a compra de roupas para ficar em casa, 
todas foram unânimes em dizer que vestiriam e comprariam uma roupa que 
não lhes tirassem o conforto e a descontração do lar, muito mais se ela fosse 
bonita, elegante e com bom preço.  

No mercado de produção de roupas femininas, entretanto, o que temos 
são poucas e raras experiências de peças de vestuário feminino que atendem 
a essa particularidade - vale ressaltar a do estilista Ronaldo Fraga para uma 
grande loja de departamentos, que criou uma linha de roupas mais leves, 
simples e confortáveis para a mulher e que podem servir a esse objetivo - e 
roupas de dormir feitas de malhas mais encorpadas e que são vendidas em 
grandes lojas e nas boutiques de multimarcas, nos principais shoppings do 
país.  

Um segmento próprio para roupas de ficar em casa, não somente 
feminina, mas até mesmo masculina - como o temos para roupas profissionais, 
roupas de festa, roupas de trabalho etc. - ainda não existe no país. A 
sociedade reconhece a sua necessidade e tem dificuldade para se satisfazer. 
Cumpre ao mercado oferecê-la.  

 

2. Roupa de casa x Roupa de dormir. 
Por que usamos roupas? Para tornar a vida e o trabalho mais fáceis e 

confortáveis. Para atrair os olhares de outras pessoas. Para mostrar nossa 
identidade. Os motivos são muitos e obedecem a certos princípios tais como 
Principio de Utilidade, Principio Hierárquico e Principio de Sedução ( Lurie  97 – 
apud Laver). 

 Atualmente, as roupas usadas para ficar em casa satisfazem apenas o 
Principio da Utilidade, daí a extrema importância que se dá ao conforto (“uso 
esta camiseta velha porque ela é muito confortável”). As roupas de dormir já 
têm seu foco no Principio da Sedução, por mais confortáveis que sejam. Na 
maioria das vezes, é confeccionada em tecidos moles (sedas, jersey, malhas, 
etc.); quase sempre transparentes ou semi-transparentes. Pura sedução.  

A modelagem, na sua grande maioria, é solta, apesar de existir os 
extremos, como é o caso de camisolas extremamente coladas, muito curtas e 
com decotes exuberantes, feitas de tecidos elásticos - sedução em exagero. 
Mas, os tecidos deixam a usuária desnuda. Mesmo em regiões frias, onde 
existe necessidade de roupas mais cobertas, sempre se dá um jeito de deixar a 
peça mais sensual (seja um detalhe no decote, um bordado mais romântico, 
um tecido que nos remeta à sensualidade). 

Hoje, quando falamos, em roupas para serem usadas em casa, estamos 
falando de roupa feminina, portanto, uma pitada de sedução será sempre bem 
vinda. Entretanto, este não é o foco principal, como no caso das roupas de 



 

dormir. O nosso foco deverá ser o conforto, beleza e elegância. E, nada é mais 
deselegante do que uma transparência inadequada.  

É preciso ser elegante para ficar em casa? É certo que sim. Não só 
porque, inesperadamente podem chegar pessoas, mas também porque 
elegância é um habito que precisa ser bem cultivado. Uma mulher realmente se 
veste, antes de tudo, para si mesma. Uma mulher sempre deve ter vestidos e 
outras peças confortáveis e graciosas para ficar em casa. Mesmo que esteja 
fazendo a maior faxina, a mulher deve estar elegante e confortável (Denner – 
72).  

 
3. A roupa feminina para usar em casa 
A roupa para ser usada em casa deve ter as seguintes características: 

conforto, beleza e elegância. O conforto tem que ser total (conforto térmico, 
conforto psicológico e conforto ergométrico). Moramos em um país tropical e o 
nordeste - onde estamos - é quente por excelência.  Devemos, portanto, na 
confecção dessas peças, optar por tecidos de fibras naturais ou mistas. Outra 
opção são os tecidos inteligentes que nos deixam com uma sensação de 
conforto extraordinário satisfazendo o nosso psicológico e nos deixando com 
um profundo bem estar. A modelagem deverá ser muito bem estudada, de 
acordo com a faixa etária, tipo físico e condições ambientais. Os modelos 
devem seguir uma linha mais simples, sem exageros e, de um modo geral, 
mais soltos.  

O designer deve ter a preocupação de fazer uma roupa que acompanhe 
a linha do corpo, porém sem apertos. O corte de mangas, cavas, deve ser 
muito bem analisado para que a roupa não incomode em nada, mas que não 
seja um “saco”, porque as mulheres precisam também ser sempre atraentes. O 
uso de golas, babados e enfeites em geral deve ser moderado. Os detalhes 
embelezadores da peça devem ficar por conta da utilização adequada de 
cores, recorte, encontro de listras, xadrez, e, uma modelagem perfeita seguida 
de um acabamento primoroso. A utilização de estampas, jogos de cores, viés, 
bordados e artesanato em geral será muito bem vinda. 

Um dos itens capazes de comprometer a elegância de uma roupa é o 
comprimento. Esse deve respeitar todas as características da usuária (idade, 
tipo físico, dentre outros) e o gosto da época. Por fim, como se trata de uma 
peça sem exageros, sua construção exige um estudo bem mais detalhado. 
 

4. As tecnologias 
Nos últimos anos, muitos avanços tecnológicos foram introduzidos na 

indústria têxtil, base do nosso trabalho. Cumpre aqui destacar que tecnologia 
não abrange apenas o equipamento, mas também a técnica (processo), daí a 
tecnologia poder refletir-se nesses dois componentes com maior ou menor grau 
de integração (Viana 2010). Um produto pode diferenciar-se pelo design, estilo, 
seu desempenho, durabilidade, facilidade de uso adequação, preço e imagem. 



 

Tudo isso forma um conjunto de referências de apoio, que deve ser utilizado 
pelo designer (Viana 2010 apud Kotler 2002, Baxter 2000). Todos esses 
conhecimentos devem ser aproveitados na construção de peças para serem 
usadas em casa. A única exigência é que essas novidades agreguem às novas 
roupas conforto, beleza e elegância. É o caso das modernas técnicas de 
lavagem, que deixam os tecidos rijos com uma textura de tecido velho e dão 
uma sensação de conforto extraordinário.  

O conforto sensorial acima citado tem sido objeto de estudos. O toque é 
muitas vezes analisado subjetivamente pelas pessoas. Investigações têm 
mostrado que o consumidor procura não apenas uma roupa bonita e de boa 
aparência, mas, e principalmente, sentir-se bem, especialmente em situações 
ativas de uso. Fato esse de extrema importância para nossa roupa de usar em 
casa (Viana 2010). Uma outra tecnologia que deve ser extremamente 
explorada são as modernas técnicas de estamparia e que culminam com a 
estamparia digital, sem contar com as mais avançadas técnicas de produção 
(modelagem, infesto, encaixe, risco e corte computadorizados) que garantem 
uma economia de tempo e material, fazendo com que o produto fique mais 
barato, portanto mais acessível para um número maior de consumidores.  

A qualidade das tintas e uma enorme gama de cores podem ser 
utilizadas em trabalho artesanais e conferir ao produto uma diferenciação muito 
especial. Técnicas de sublimação, capazes de tornar simples peças em 
produtos incríveis, também podem ser utilizadas. Maquinários de última 
geração são capazes de aumentar a produtividade e resulta em preços mais 
acessíveis. Enfim, as inovações tecnológicas são inúmeras, compete aos 
designers utilizá-las adequadamente ao seu favor, despertando desejo e 
consumo. 
 

5. A importância deste assunto para a indústria da moda e para a 
sociedade. 

Durante a pesquisa, algumas entrevistadas nos informaram, de uma 
forma ou de outra, seja reaproveitando algumas peças, seja mandando 
confeccionar, procuram ter sempre roupas mais adequadas e graciosas para 
ficar em casa, o que comprova a necessidade do mercado por esse tipo de 
roupa.  

Uma empresária do ramo de confecção nos falou que, de tempos em 
tempos, ela confecciona só para si algumas peças e que só não faz este tipo 
de roupa em sua confecção porque está fora do seu segmento de trabalho. 

O assunto não se esgota aqui. É um tema que precisa ser muito bem 
esmiuçado por estudiosos da moda.  Hoje, trata-se apenas de  um nicho de 
mercado, mas amanhã pode ser um segmento muito  vantajoso para as 
indústrias de confecção, sem contar os enormes benefícios que um trabalho 



 

desse pode trazer à sociedade, pois como um produto sócio-cultural, a Moda 
materializa-se e atualiza-se no processo desencadeado pelas escolhas 
realizadas pelo sujeito que, por ter absorvido em seu espírito as regras desse 
sistema, se constrói  também por ele (Castilho, 2006). 

É imprescindível conhecer como a moda ‘comunica”. Os códigos da 
moda como linguagem são como uma viagem pelo imaginário dos indivíduos 
que buscam externar, pela composição  vestimentar, sutilezas externas de 
desejos, realizações e aspirações em suas performances sociais.  Não basta 
ter um setor têxtil  tecnologicamente aparelhado com matérias-primas  
trabalhadas com o que há de mais moderno se não houver um entendimento 
da nova cultura de consumo (Castilho 2006 Apud Lu Catoira). 

Roupa não é futilidade. Roupa é a nossa segunda pele. Esta é a linha 
principal do conceito de Hundertwasser (pintor, arquiteto, artista plástico da 
Roma antiga) que  define as  “cinco peles” como uma proposta de leitura do 
mundo , estabelecendo a seguinte correspondência: 

• Primeira pele – a epiderme 
• Segunda pele – a vestimenta 
• Terceira pele – a casa do homem e o meio ambiente 
• Quarta pele – o meio social 
• Quinta pele – a humanidade, a natureza e o meio ambiente. 

Quem, em sã consciência, quer estar com a sua segunda pele 
estraçalhada? A roupa, a nossa segunda pele, tem que ser algo que nos traga 
conforto, em todos os sentidos (físico psicológico etc.). E mais: tem que ser 
instrumento de prazer, de elevação da auto-estima, de felicidade para o 
usuário. A nossa segunda pele tem que ser confortável bonita e elegante. 

Quando você está se sentindo bem, consciente ou inconscientemente, 
transmite estas sensações aos que lhe estão próximos (familiares, amigos, 
companheiros). E, como uma coisa leva a outra, essas pessoas, se sentindo 
mais felizes, criam uma benéfica sintonia. Daí, a importância que se deve dar a 
tudo que nos traga felicidade. As pequenas coisas devem ser estimuladas. 
Uma roupa que nos deixe mais bonita, um passeio, uma música agradável 
podem tornar o nosso dia-a-dia bem melhor, mais agradável e, com certeza, a 
nossa família será mais feliz e nossa sociedade mais equilibrada. 

6. Conclusão 

Os motivos que nos levam a nos vestirmos desta ou daquela maneira 
são inúmeros. Pode ser uma necessidade de conforto e conforto em todos os 
sentidos: conforto térmico, conforto psicológico, conforto ergométrico. Pode ser 
uma herança cultural, já arraigada, registrada no nosso DNA tropical, citado por 
vários autores que estudaram e estudam o nosso comportamento. Em alguns 



 

momentos esse vestir-se desleixadamente é muito salutar, mas , na maioria 
das vezes é extremamente prejudicial. Sai da esfera pessoal e passa para a 
esfera social. 

O assunto está longe de ser esgotado. Carece de estudo em todas as 
áreas (social, histórica, psicológica, ergonômica e etc.).  

Estudiosos da moda precisam dar-lhe especial atenção e empresários 
da área de confecção e têxtil também. Como já foi dito, hoje trata-se de um 
nicho de mercado, amanhã pode ser um segmento de mercado extremamente 
vantajoso. 

REFERÊNCIAS 
 

1. CASTILHO, Kathia. Moda e Linguagem  2ª Edição São Paulo: 
Editora Anhembi Morumbi, 2006. 

2. DUEÑAS, Maria. O tempo entre costuras; tradução Sandra Martha 
Dolinsky.São Paulo:Ed. Planeta do Brasil, 2010; 

3. FISCHER, Anette. Fundamentos de design de moda: construção 
de vestuário ; tradução Camila Scherer. Porto Alegre: Bookman, 
2010; 

4. LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica . 7 
ed.São Paulo:Atlas, 2010.  

5. LAVER, James.A roupa e a Moda: uma história concisa  ; tradução 
Glória de Mello Carvalho;  

6. LURIE, Alison. A Linguagem das roupas ;trad. Ana Luisa Borges. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997; 

7. PAMPLONA, Dener de Abreu. Curso Básico de Corte e 
Costura .São Paulo:Editora Rideel Ltda, s. Paulo. Vol. III. 1972. 

8. PIRES, Dorotéia Baduy, et al. Design de Moda: olhares diversos . 
1ªed. São Paulo:Estação das Letras e Cores, 2008; 

9. PRIORE, Mary. História das mulheres no Brasil. 8ª ed.São 
Paulo:Editora Contexto, 2006. Disponível em: < 

http://books.google.com.br/books?id=8KgRl5ZvX8wC&printsec=front
cover&dq=hist%C3%B3ria+das+mulheres+no+brasil+priore%5B&so
urce=bl&ots=Nq3KWFVFWQ&sig=LoF8XpLbN79zd_o9qTWK5Vcm2
uI&hl=pt-BR&ei=VBA-Tdb-
A8jZgAeG6OTeCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved
=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false> Acesso em :14/01/2011. 

10. TREPTOW, Doris. Inventando Moda: Planejamento de 
Coleções .4ª. Edição. Brusque:Ed SENAC,2007; 

11. VIANA, Taciana; MOTA, Dolores; MATOS, Adriana. Linhas da 
Moda: Pesquisa,  Ensino, Empresa e Sociedade . Pernambuco: 
Editora Universitária da Universidade de Pernambuco, 2010. 


