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Resumo 
A temática desta pesquisa se justifica pelo fato de a indústria têxtil ter sido, 

possivelmente, introdutória na moda do país, Na década de 1960. Este estudo nos 
remete à discussão de temas como a história da indústria têxtil no cenário nacional e 
a Fenit, bem como à produção do vestuário numa perspectiva histórica, identitária e 
cultural. As fontes utilizadas para fundamentação são revistas, atas, livros e artigos. 
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Abstract 

The theme of this research is justified by the fact that the textile industry have 
been, possibly, introductory fashion the country, in the 1960. This study refers to the 
discussion of topics as the history of textile industry in the national and Fenit, and the 
production of clothing from a historical perspective and cultural identity. The sources 
used reasons are magazines, records, books and articles. 
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A Indústria Têxtil no Brasil 

Nas primeiras décadas do século XX a cadeia têxtil passou por um grande 

processo de estruturação e logística no setor da manufatura, pois a produção 

nacional que antes se destinava a pequenas confecções teve um crescimento 

considerável, atingindo o patamar de “30 fábricas na cidade de São Paulo e 36 no 

estado de Minas Gerais” (TEIXEIRA, 2007, p. 61). 

A cultura do algodão, juta e linho, que nos primórdios da indústria brasileira 

têxtil eram cultivados em pequena escala e destinados à confecção de tecidos 

simples, servindo apenas ao consumo regional, passa a ser utilizada em grande 

escala nas primeiras décadas do século XX, tendo em vista atender a demanda da 

indústria têxtil nacional em constante crescimento. No ano de 1932, o Estado de São 

Paulo já contava com 112 fábricas de fiação e tecelagem de algodão. 

                                                 
1 Este artigo originou-se da dissertação de mestrado em História pela Universidade Estadual 
de Maringá (em andamento). 
 



A indústria têxtil paulista, a partir da década de 1930, foi ocupando papel de 

destaque na produção de fios e tecidos nacionais. Para Teixeira (2007, p. 93), em 

quatro décadas, a indústria têxtil paulista trocou o papel de coadjuvante pelo de ator 

principal. A Segunda Guerra Mundial contribui e muito para que o Brasil se tornasse 

o segundo maior produtor de fios e tecidos, uma vez que os países europeus 

estavam envolvidos diretamente na guerra. 

Com a Segunda Guerra Mundial os tecidos sintéticos foram mais 
utilizados nas coleções de moda e com grande aceitação mundial no 
seu uso. Comenta que a cidade de Paris centro indiscutível e 
irremovível da alta-costura, de onde permanecem as ordens de 
comando da moda, adotou o tecido de algodão, nas suas mais finas 
coleções, como imprescindível vestimenta moderna. Desde então 
ninguém põe mérito ao pano de algodão (REVISTA TÊXTIL, 1961, p. 
9). 
 

Entretanto, com o fim do conflito bélico, em meados da década de 1940, os 

respectivos países se recuperaram e o Brasil foi ficando obsoleto nos maquinários 

têxteis, com teares e fiações com menos rotações por minuto (RPM), produzindo 

menos matéria-prima. Além disso, países como os Estados Unidos e os de toda a 

Europa começaram a produzir fios sintéticos em grande escala. Os fios naturais 

eram misturados aos fios não-naturais. Fios como nylon e poliéster eram produzidos 

em grande escala pela indústria química e petroquímica, pois esses produtos são 

derivados do petróleo. E, neste instante, tem-se a concorrência de fibras naturais 

com as fibras não-naturais. Para tanto, esta pesquisa aponta questões referentes ao 

produto têxtil, vestuário, à moda, à cultura e à indústria têxtil no Brasil. 

 

Entre Fios, Tramas e Urdumes 
O produto têxtil é uma das mais antigas manufaturas do homem, pois desde 

sempre, o homem entrelaçava as folhas de palmeiras, curtia e costurava as peles 

para usar no seu corpo. Com o tempo e a transformação da matéria–prima, ele 

aprendeu a manusear a fibra e transformá-la em fios, tecidos, malhas e, por último, a 

fazer o acabamento. A técnica utilizada para a transformação de tecido se faz com o 

cruzamento de fios de trama (sentido horizontal) e urdume (sentido diagonal). 

Contudo, com os adventos tecnológicos, a industrialização e aumento do comércio, 

o mercado têxtil ganhou espaço considerável e, a medida que a produção e o 

consumo foram crescendo, a modernização da mecanização das operações foi 

acelerando. Vale ressaltar que o produto têxtil tem a função de reconhecer os 



diversos tipos de fibras existentes no mercado, estudar os conceitos e propriedades 

dos fios sabendo reconhecer os diferentes processos e os possíveis defeitos e 

adquirir embasamento técnico das matérias-primas para indústrias da moda e 

vestuário serem utilizadas na produção e criação de uma roupa. Desde as fibras 

têxteis (naturais e não-naturais), Fios (fiação), Tecido (tecelagem), Malha (malharia), 

e Acabamentos (beneficiamentos). 

Seria a moda algo mais que uma síntese frívola que se transforma ao ritmo 

das manufaturas da indústria têxtil? Em que medida o setor têxtil afeta a aceleração 

das coleções de moda? Manifestações culturais sobre as formas, maneira de ser e 

de se comportar, a indústria têxtil constitui de concreto um observatório privilegiados 

do ambiente econômico, social e político da década de 1960. Portanto, o Sindicato 

da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral (SIFTG), que tem a função de manter 

o diálogo com todas as esferas da sociedade, trabalhadores, empresários, governo, 

que identifica tempos e hábitos novos na indumentária masculina e feminina. A 

indústria têxtil é formadora de moda neste período? Ou ainda, a indústria têxtil se 

funde a moda? 

Entretanto, uma grande fonte de pesquisa sobre as particularidades e 

novidades do setor têxtil aparece juntamente com a criação da Feira Nacional da 

Indústria Têxtil (Fenit). No ano de 1958, inaugurou-se a primeira feira nacional têxtil 

brasileira: a Fenit, no parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, organizada pelo 

empresário da comunicação e propaganda Caio Alcântara Machado, era realizada 

em conjunto com Sindicato das Indústrias Têxteis (Sinditêxtil). O evento contou com 

a presença do prefeito da cidade de São Paulo Adhemar Pereira de Barros entre 

1957 à 1961. Empresário e influente político brasileiro entre as décadas de 1930 e 

1960, foi governador por duas vezes do estado de São Paulo. Sua presença 

evidenciava o apoio político ao setor têxtil. 

A Fenit contribuía para a valorização dos tecidos brasileiros, pois a feira 

empenhava-se em promover as fibras naturais com o Concurso “Miss Algodão”. A 

relação da indústria têxtil com moda estava vinculada ao referido concurso que era 

realizado nessa feira. Podemos afirmar, portanto, que a indústria têxtil iniciava a 

moda. Notamos que os concursos para eleição da miss estão diretamente ligados 

aos tecidos brasileiros. A feira começa a introduzir elementos da produção brasileira, 

como fio e tecido, e o investimento nas fibras naturais, aspecto voltado para a 

tendência de moda. 



 

Figura 1 – Abertura da Fenit, “Miss Algodão” 
Fonte: Sindicato... (1968). 

 
O modelo do vestido, a postura elegante da jovem miss Ana Célia Navarro da 

cidade de Jaú-SP, recebendo os cumprimentos do vice-presidente do Sinditêxtil-SP, 

Osmarino Ribas, e de sua esposa, Wanda Ramalho Ribas. O penteado da miss e o 

uso de luvas de seda, destacados na Fig. 1, indicam que a referência francesa na 

moda brasileira é ainda muito presente. O vestido tem influência direta no New Look 

criado por Christian Dior em 1947. Inspiradas nas cinturas marcadas e nas saias 

volumosas da segunda metade do século XIX, o New Look ou Linha 8, como 

também era chamada, foi uma nova proposta de roupas femininas, recuperando 

toda feminilidade perdida durante os anos de guerra. Contudo, o vestido 

confeccionado em tecido com 100% de fibras de algodão enaltecia a produção 

nacional. 

Vale ressaltar, que a não só a roupa, mas a postura, a etiqueta e elegância 

das candidatas eram consideradas primordiais em 1958 para que trabalhassem na 

feira ou não. Segundo a historiadora Maria Claudia Bonadio (2005, p. 110), 

O logo da FENIT é uma criação do arquiteto e artista gráfico Maurício 
Nogueira de Lima, nesse trabalho os efeitos visuais, dão à impressão 
do movimento dos fusos. A criação de um logo para a feira é uma 
forma de atingir aquele que é um dos objetivos do Grupo Ruptura (a 
qual pertence Maurício Nogueira de Lima) a integração do artista e 
intelectual na produção industrial. 
 



Portanto, é importante salientar que a indústria nacional estava interessada 

em divulgar e conquistar o mercado brasileiro tanto no têxtil como na indústria do 

vestuário. Na busca de sensações estéticas novas, da curiosidade pelas ousadas e 

modernas criações artísticas da grande indústria e da versatilidade da transformação 

da indumentária moderna, era importante para o mercado brasileiro estar iniciando 

um feira onde a moda e o têxtil nacional aparecessem e fossem divulgados. A 

escolha do logo inspirado no “fuso” explicativo de que a produção têxtil nacional 

estava em processo de aceleração. 

Depois de apresentarmos a indústria têxtil, a Fenit e a manufatura do produto 

têxtil a discussão abarcar-se sobre ao vestuário, a moda, e a história cultual na 

década de 1960. 

 

Vestuário e a história cultural da moda 

Até o final do século XIX, a história da moda não se separava da história do 

vestuário: vestia-se segundo condições econômicas e de acordo com o tipo de 

trabalho que se exercia. Entretanto, para entendermos o significado do termo 

vestuário e o termo moda, talvez seja pertinente retomarmos os estudos do 

sociólogo Roland Barthes, que inicia suas pesquisas sobre a estrutura do vestuário 

feminino em 1957. Em 1967, publica seu livro “O sistema da moda”, no qual toma a 

moda expressa em matérias jornalísticas (publicadas em revistas e catálogos) e na 

fotografia (imagem, modelo) como fonte de pesquisa. Comenta que o sistema do 

vestuário real não é senão o horizonte natural que a moda estabelece para constituir 

as suas significações. Para além da palavra, não existe moda total ou essencial; 

portanto, Barthes (1967) define o real do vestuário antes da palavra moda. Desse 

modo, para ele, o vestuário divide-se em: imagem, escrito e real. 

Abro uma revista de Moda: reparo que se trata aqui de dois tipos de 
vestuário diferentes. O primeiro é o que se apresenta fotografando ou 
desenhando, é um vestuário - imagem. O segundo é o mesmo 
vestuário, mas escrito, transformando em linguagem; este vestido, 
fotografado à direita, aparece à esquerda com cinto de couro um 
pouco acima da cintura, a que uma rosa dá um toque de festa, sobre 
o vestido leve, de shetland; este vestuário é um vestuário escrito 
(BARTHES, 1967, p. 15). 
 

O vestuário real é descrito pelo autor perante a estrutura plástica da imagem 

e da escrita, porém, a estrutura do real é tecnológica. Estas unidades de estrutura só 

podem ser marcas das diversas ações da fabricação do vestido, como exemplo: um 



corte, uma costura. Assim, a estrutura se constitui em nível da matéria e das suas 

transformações e não das suas representações ou significações. 

Partindo de tal pressuposto e do fato desta pesquisa estar ancorada na 

abordagem da História Cultural, e, particularmente, na história da moda, toma-se, 

como principais referenciais teóricos, as reflexões de Roland Barthes, Pierre 

Bourdieu e Peter Burke. Tais referências se justificam por trazer à tona a discussão 

sobre questões relativas à nova corrente historiográfica e a produção do 

vestuário/moda. Na história, é fundamentado que moda e o vestuário tinham função 

de dividir a sociedade. Todavia, 

tradicionalmente a moda tinha função de distinção, como acentuou 
Bourdieu, e os espaços e fronteiras acompanhavam a ordenação de 
classes, profissões, gêneros, faixas etárias. Balzac soube ler essas 
diferenças. Na história, alguns movimentos que marcaram moda 
encarnavam revoltas pelo estilo e a desconstrução do mood interior 
(VILLAÇA, 2008, p. 130). 
 

Porém, com a chegada do século XX, tudo começou a mudar. Segundo o 

escritor francês François Baudot (2002), a aparência de homens e de mulheres 

passou a se alterar rapidamente a partir do século XX. Para Villaça (2008, p. 130), “a 

visibilidade urbana estimula a moda que, segundo Georg Simmel, se não quer 

mudar o mundo, pretende arrumá-lo com um novo olhar. Ela ressemantiza o espaço 

e, na sua dimensão simbólica, organiza a vida social por meio das aparências 

partilhadas pelos diversos grupos”. 

No entanto, a moda, a cultura e os processos históricos não estão 

dissociados e por essas razões, segundo Bourdieu (2008), tornou-se “um assunto 

muito prestigiado na tradição sociológica e, ao mesmo tempo, aparentemente um 

pouco frívola”. O processo industrial do vestuário, no decorrer de suas 

transformações, principalmente quando passa da alta-costura ao ready-to-wear 

(pronto a vestir), surge após a II Guerra Mundial, fazendo figurar uma nova maneira 

de produzir roupas em escala industrial, com qualidade, com expressão de moda e 

numeração variada de um mesmo modelo. 

O sociólogo Roland Barthes (1967) é um apreciador da vertente que estuda a 

moda como signo de sociedade e desenvolve a ideia de que a roupa é campo 

magnético, do início ao fim. Barthes foi um dos primeiros estudiosos na área das 

ciências humanas a atribuir à moda o seu devido valor como campo de investigação, 

retirando-a do limbo que a circunscrevia ao universo das frivolidades No livro 



“Sistema da moda” (1967), o autor disserta sobre a difusão da moda em revistas, 

jornais etc. e salienta: 

Embora a escolha da estrutura oral siga, aqui, razões imanentes ao 
se objeto, ela encontra certo reforço na sociologia; em primeiro lugar, 
porque a difusão da moda pela revista (isto é, em grande parte pelo 
texto), se massificou; metade das mulheres francesas lêem 
regularmente publicações consagradas; pelo menos parcialmente, à 
moda; a descrição do vestuário da moda (e já não a sua realização) 
é, pois, um fato social, de sorte que, mesmo no caso de o vestuário 
de moda continuar puramente imaginário (sem influência sobre o 
vestuário real) (BARTHES, 1967). 
 

Ele continua assinalando que, não obstante, os objetivos da sociologia, no 

que tange a questão da moda, são completamente diferentes: a sociologia da moda 

parte de um modelo, originalmente imaginário (é o vestuário concebido pelo fashion-

grup) e segue (ou deveria seguir) a sua realização através de uma série de peças de 

vestuário reais (é o problema da difusão dos modelos); portanto, procura 

sistematizar comportamentos em relação às condições sociais, níveis de vida e 

funções. Entretanto, a semiologia parte de outro caminho, descreve uma peça de 

vestuário que continua de uma ponta a outra, imaginária, ou, se preferimos 

puramente intuitiva ela não dá a conhecer práticas, mas sim imagens. A sociologia 

da moda estaria completamente voltada para o vestuário real; enquanto a 

semiologia para um conjunto de representações coletivas (BARTHES, 1967, p. 22). 

No entanto, a descrição da moda não tem somente a única função de propor 

um modelo a copia real, mas também difundir-se largamente. O autor comenta que, 

para além das palavras que o compõem, qualquer enunciado de uma revista 

constitui, portanto, um sistema de significações, composto por significante, materiais, 

numeráveis e visíveis: a peça de vestuário; e por um significado, imaterial, que é, 

conforme o caso, o mundo ou a moda, em conformidade com a nomenclatura 

saussuriana, chamará de signo a correlação dos dois termos: do significante do 

vestuário e do significado mundano ou de moda. Exemplo: “os estampados triunfam 

nas corridas de cavalos”, constituirá um signo, em que os estampados serão 

significantes (do vestuário) e as corridas de cavalos o significado mundano 

(BARTHES, 1967, p. 39-43). 

A moda implica pelo menos dois sistemas de informação: um sistema 
propriamente lingüístico, que é língua (francesa) e um sistema 
“vestimentar”, segundo o qual a peça do vestuário (os estampados, 
os acessórios, a saia plissada, uma jaqueta-corpete, etc.) significa, 
quer o mundo (as corridas, a primavera, a meia-idade) quer a moda. 



Estes dois sistemas não estão separados: o sistema “vestimentar” 
parece estar a cargo do sistema lingüístico (BARTHES, 1967, p. 43). 
 

O vestuário produzido para determinada cultura de classes e a imposição e 

importância do vestir são abordados pela historiadora Mara Rúbia Sant’Anna (2007). 

Esta afirma que, atualmente, uma discussão bastante desenvolvida no segmento do 

vestuário é a sociologia com abordagem na vestimenta e que, frequentemente, esta 

abordagem é tangencial, sendo enfatizadas suas funções na dinâmica social como a 

produção, a difusão ou o consumo dos produtos. 

Exposto isso, cabe-nos adiantar que o presente artigo tomou como suas 

principais fontes atas do Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral 

(SIFTG), matérias publicadas em revistas e jornais da década de 1960. Cada uma 

delas nos ofereceu subsídios diferenciados para fundamentar esta pesquisa. A luz 

das metodologias que partem do pressuposto de que todo “documento é portador de 

um discurso que, assim considerado, não pode ser visto como algo transparente” 

(CARDOSO; VAINFAS, 1997, p. 377), buscamos apreender o conteúdo e as 

estruturas formais dos textos – aspecto que inclui a análise do seu vocabulário, 

tempos verbais, enunciados, etc. 

Ao observarmos as relações entre texto e contexto procuramos decifrar 

os “nexos entre as idéias contidas nos discursos, as formas pelas 
quais elas se exprimem e o conjunto de determinações extratextuais 
que presidem a produção, a circulação e o consumo dos discursos” 
(CARDOSO; VAINFAS, 1997, p. 378). 
 

Este procedimento metodológico não implicou em “reduzir” a história aos 

“documentos escritos”, mas sim em buscar os sentidos e significações sociais da 

moda nos anos sessenta e suas relações com a produção e o mercado têxtil. Além 

da hermenêutica (a interpretação do sentido das palavras) e da análise semântica 

(teoria dos conteúdos das significações) das fontes textuais, foram preciosas para a 

pesquisa as análises iconográfica e iconológica das imagens contidas nos 

periódicos, folders, etc, Para tanto, tomamos como referencial que as imagens não 

falam por si, elas precisam ser compreendidas a partir do olhar de seu produtor e 

dos objetivos a que se destinam. As proposições sobre o estudo de distintas 

metodologias nesse campo embasaram-se em duas obras “A Imagem” de Jacques 

Aumont (1993) e “Dimensões da Imagem” de Sandra Pelegrini e Silvia Zanirato 

(2005). 



O mercado deslumbrava-se com a indústria de derivados de petróleo e o 

material plástico parecia ter sido muito bem utilizado nas suas cores nas roupas, 

mas também na decoração e para uma vida mais prática. A população tornava-se 

cada vez mais street. Os protestos de estudantes provocavam reformas nas escolas 

e universidades, os comportamentos alteravam e as tradições perdiam seu lugar. 

Partindo destes pressupostos, apontados na pesquisa que permeia a década 

de 1960 o recorte temporal desta dissertação busca investigar e discutir sobre o 

setor têxtil no Brasil em uma perspectiva histórica, identitária e cultural. Além de 

buscar identificar uma moda nacional em suas nuances e particularidades. 
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