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“A moda não existe apenas nos vestidos; a 

moda está no ar, é o vento que a traz, nós a 

respiramos, a pressentimos, ela está no 

céu, está ligada às ideias, aos costumes, aos 

acontecimentos”. 

Coco Chanel (CHARLES-ROUX, 2007, p.11) 

 



Resumo 

A presente tese, intitulada “Arte e cultura da moda como fundamentos do vestir 

contemporâneo”, teve como hipótese central a questão do ato de vestir como expressão 

das conexões entre arte e cultura da moda. A ideia central foi investigar a moda e sua 

importância na formação da subjetividade como meio de elaborar uma aparência que 

revele a dimensão do autoconhecimento do indivíduo. A aparência reflete o 

entendimento que o indivíduo tem de si, como também de sua identidade como um 

modo de ser. A questão simbólica e a interdisciplinaridade da moda correspondem às 

expectativas do indivíduo no processo da criação de uma aparência que extrapola a sua 

funcionalidade.  A moda na esfera do sensível nos permite refletir sobre o grau de 

autoconhecimento do indivíduo que se expressa por meio das imagens provenientes da 

vestimenta no espaço público. Portanto, o autoconhecimento expresso pelo indivíduo por 

meio da aparência e da moda o posiciona no mundo como um modo identitário de ser, 

isto é, de expressar o seu self. 

Palavras-chave: Arte; História da Cultura; Moda; Interdisciplinaridade; subjetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This thesis entitled "Art and fashion culture as the fundamentals of contemporary dress”, 

has as the central hypothesis to question the act of dressing as the expression of the 

connections between art and fashion culture. The central idea was to investigate fashion 

and the importance at the formation of subjectivity as a way to develop the self-

appearance to reveal the size of the self. The appearance reflects an understanding that 

the individual has about himself, but also his identity as a way of being. The symbolic 

issue and interdisciplinary in the fashion answers the expectations of the self on the 

process of creating a look that goes beyond functionality. The fashion on sphere of 

sensitive allows reflecting on the degree of the self that is our individual expression 

through images of clothing in public space. Therefore, the self-expressed by the individual 

through the appearance and the fashion stays in the world as a way of identity, that is, to 

express yourself. 

 

keywords: Art; history of culture; Fashion; interdisciplinarity; subjectivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário 

Introdução................................................................................10 

1  Self e Subjetividade...............................................................14 

1.1 Origem do self.............................................................................................................15 

1.2 Arte e literatura...........................................................................................................21 

1.3 Epifanias......................................................................................................................26 

1.4 Conexões entre arte, literatura, moda e cotidiano – a nova epifania.........................36 

 

2  Cultura de massificação e sua relação com a moda e a 

aparência.................................................................................54 

2.1Cultura de consumo – Modismos e modas.................................................................55 

2.2 Percepções e estímulos para o consumo...................................................................75 

2.3 O ready-to-wear e o ready-made entre originais e cópias.........................................83 

 

3  Diálogos entre moda e arte...................................................97 

3.1 Moda e arte: deslocamentos e rupturas no Modernismo.........................................98 

3.2 Moda e arte no pós-modernismo............................................................................113 

3.3 Moda e arte Conceitual............................................................................................130 

3.4 Moda e a influência das linguagens da arte.............................................................139 

 

4 Simbologia e subjetividade na aparência.............................146 

4.1 Questões simbólicas na aparência...........................................................................147 

4.2 Simbologia na moda contemporânea......................................................................153 

4.3 Subjetividade na aparência contemporânea...........................................................159 

4.4 Moda e Identidade contemporânea........................................................................163 

 

Considerações Finais..............................................................168 

Referências Bibliografias........................................................176 



11 
 

Introdução: 

A moda tornou-se uma expressão da cultura contemporânea, e necessita ser 

compreendido em suas manifestações, incluindo um jeito particular de vestir e de 

constituir a aparência do indivíduo contemporâneo, objeto de nossa pesquisa. A 

singularidade no vestir significa reconhecer o indivíduo; para tanto, a presente questão 

encontra-se em um novo entendimento que vem se manifestando através de um 

processo criativo que resulta em roupas singulares. Elas são produzidas por estilistas que 

têm a preocupação de agregar elementos simbólicos na roupa que será parte da 

aparência e da expressão desse indivíduo. As escolhas desse indivíduo usuário, por sua 

vez, são selecionadas sob um critério que tem como base o autoconhecimento, e o vestir 

é uma extensão dessa experiência. 

No percurso desse processo em busca do que constitui essa singularidade na 

aparência, a roupa é parte dessa narrativa de uma única história, a de quem a usa. A 

subjetividade se manifesta como um caminho possível para o desenvolvimento do 

indivíduo na criação de sua aparência por via da vestimenta. Ela é imprescindível nas 

escolhas e consequentemente na expressividade do indivíduo, convertendo sua aparência 

significativa para si e para o grupo social ao qual ele pertence. A aparência do indivíduo é 

legitimada por suas experiências e pelo entendimento de si, uma questão que está 

relacionada ao poder do sensível. O indivíduo no entendimento de si tem a capacidade de 

criar uma aparência que é vista e admirada, mas não pode ser obtida, ela é consequência 

do processo subjetivo do indivíduo. 

Sendo a subjetividade algo importante na moda contemporânea, buscamos em 

meio às produções massificadas e as exclusivas como se dá a escolha do indivíduo entre 

essa dualidade. Mais do que as produções de roupas dentro do ciclo da moda, o que nos 

interessa é o indivíduo e suas escolhas e o que está envolvido nessas escolhas. 

Em meio aos acontecimentos que modificaram o entorno do indivíduo ocidental 

nos últimos dois séculos, uma alteração sensível ocorreu nos costumes, na cultura, no 

comportamento, na moda e na aparência. Neste eixo procuramos um sentido sobre a 

formação da identidade desse indivíduo sob o ponto de vista do self e da subjetividade. 

Para tal averiguação buscamos respaldo na obra As fontes do self (2011), do filósofo 

Charles Taylor para compor o 1º capítulo. Taylor nos auxilia a contextualizar a discussão 
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em torno da identidade do indivíduo contemporâneo numa filosofia atual. Em 

continuidade à questão da identidade e individualidade, Lars Svendsen, em sua obra 

Moda: uma filosofia (2010) discute aspectos que levaram a moda a ser reconhecida como 

um dos fenômenos da cultura contemporânea. Entre esses aspectos, encontra-se em seu 

cerne a criatividade, paralela à individualidade, fatores que cresceram em importância, 

mediante o processo de massificação. Seguiremos observando a díade - criatividade e 

individualidade - de Svendsen, para podermos conceitualizar a criatividade e a 

subjetividade na contemporaneidade.  

Para discutir a relação entre a aparência e suas referências torna-se imprescindível 

analisar as primeiras decisões relacionadas aos processos industriais que lançaram mão 

das referências de produtos da nobreza e da alta burguesia para reproduzi-los em cópias 

massificadas e simplificadas. Seguindo essa averiguação, o 2º capítulo se propõe a 

analisar os rápidos ciclos de modas e os modismos que povoaram a Europa no final do 

século XIX e XX e foram a base da cultura de massificação. Em meio ao processo de 

massificação, vários processos científicos sobre a visão contribuíram para as primeiras 

experiências perceptivas e os processos de estímulo dedicados ao consumo. O estudo 

desenvolvido por Colin Campbell, sob o título A ética romântica e o espírito do 

consumismo moderno (2001), desenvolve argumentos sobre os novos consumos. A nós 

nos interessa pesquisar sobre a fronteira entre consumo e emoção. Para essa questão 

somam-se os estudos recentes sobre a causa e consequência do Romantismo em relação 

às práticas de consumo, assim como todo o desenvolvimento de estímulos para tal 

prática. Cada vez mais os produtos adquiriram características diferentes em seu 

desenvolvimento, como os aspectos simbólicos que passaram a definir a aparência por 

códigos. Essa questão está conectada com as criações e relações entre o ready-to-wear e 

o ready-made no contexto americano e em meio às manifestações entre moda e arte, 

original e cópia.  

No 3º capítulo investigaremos a interface entre moda e arte e os aspectos 

sensíveis que permeiam a identidade do indivíduo. Essa relação constitui novas 

possibilidades de construir mundos imaginários, mediante a apropriação de uma 

linguagem de estilo que revigora novas visões, percepções e ideias no vestir. As questões 

que envolvem a relação entre moda e arte nos possibilitam refletir sobre os aspectos a 

que nos propusemos desde o início dessa pesquisa, a questão da subjetividade na 
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aparência contemporânea. Para tanto abordamos as questões simbólica e sensível que 

são refletidas através da filosofia de Ernest Cassirer e Emanuelle Coccia. Apropriamos-nos 

das obras de ambos os filósofos no intuito de fundamentar a ideia de que a roupa 

possibilita criar meios legítimos para compor a aparência do indivíduo e significá-lo em 

seu meio e tempo. 

Vários estilistas na história da moda ganharam notoriedade pelas suas criações 

constituídas por uma qualidade de elementos simbólicos que conectaram e conectam o 

indivíduo ao seu presente. Suas criações alcançaram uma importância histórica pela sua 

capacidade de atender ao desejo do indivíduo contemporâneo conferindo a ele 

individualidade, consciência de si, aparência e presença expressiva em seu meio social. A 

moda possibilita que o indivíduo se reconheça e seja reconhecido, mesmo em meio a 

processos massificados, pois em meio ao processo de auto-reconhecimento e às 

modificações de sua objetividade, ele desenvolve a capacidade de buscar vias de acesso 

ao que é singular à sua aparência.  

A moda tornou-se expressiva na contemporaneidade; mais do que isso, tornou-se 

uma experiência com o tempo. Essa relação é caracterizada pela descontinuidade dos 

ciclos de tendência e, de acordo com Giorgio Agamben, seu processo é próprio da 

contemporaneidade. O desenvolvimento perpassa pelas primeiras experiências sobre a 

conscientização do self e as transformações da subjetividade e seus desdobramentos no 

processo criativo. Seguindo esse processo investigatório, temos como cerne da pesquisa 

abordar o self e investigar sobre a subjetividade no vestir, derivada de um processo de 

autoconhecimento que possibilita o indivíduo a se recriar e se resignicar por meio da 

aparência.  
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  SELF E SUBJETIVIDADE 

Capítulo 1 
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1 Self e Subjetividade 

 

Ainda que nos dois últimos séculos tenha ocorrido uma gradativa migração de elementos 

da produção exclusiva na produção em quantidade, há no campo do exclusivo um “vestir” 

que é decorrente de um processo que se faz necessário ter autoconsciência, de quem a 

produz e de quem a consome.  

Considerando ser a arte um dos elementos mais representativos do “espírito do tempo”, 

no século XIX, ela se tornou também um registro in loco: da sensibilidade, do entorno, do 

cotidiano e do vestir. A arte como sustentáculo de intelectuais e artistas, foi significativa e 

comunicativa nas sociedades em que se manifestaram por tratar-se de um desejo de 

encontrar caminhos alternativos para viver e se relacionar, “um jeito de manter a 

humanidade viva em novas formas” (KARL, 1988, p. 41). 

Apropriamo-nos de alguns aspectos da arte por ela se relacionar com o self e suas 

múltiplas possibilidades de subjetividade, além disto, outros aspectos da arte nos 

permitem analisar o problema da relação entre vestimenta e aparência do indivíduo 

como possibilidade de ser self.  

Eis por que a nossa preocupação no presente capítulo é identificar a construção do self e 

suas supostas realizações na cultura contemporânea.   

 

 

 

 

 

 

Imagem da capa do capítulo 1 - pg. 13 – Seaside, 1878 de James Tissot. 

Disponível em: commons.wikimedia.org. Acesso em 18.12.2013 
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1.1 Origem do self 

 

As grandes transformações ocidentais promovidas pelas revoluções – a industrial 

e a francesa – a partir do final do século XVIII tiveram consequências que afetaram e 

transformaram o cotidiano dos indivíduos com grande impacto no século XIX. Os 

principais centros dessas transformações foram a Inglaterra e a França, com ecos por 

toda a Europa. 

A aceleração dos acontecimentos decorre do crescimento do capitalismo e de 

avanços técnicos e tecnológicos em setores como: a distribuição das mercadorias 

produzidas em massa e das sucessivas novas tecnologias de meios de transporte e 

comunicação. O indivíduo moderno fez parte da gradativa substituição da paisagem 

natural pela artificial, do campo pela cidade. Desse modo ocorreram modificações 

sensíveis em seu self, na relação com seus semelhantes e com o seu entorno (CHARNEY; 

SCHWARTZ, 2001).  

As problematizações que buscamos salientar neste capítulo têm como base de 

formação esses acontecimentos do século XIX que alteraram o costume, a cultura e o 

comportamento ocidental, que a contemporaneidade, por sua vez, herdou. Considerando 

que procuramos um sentido sobre a formação da identidade do indivíduo no Ocidente, é 

necessário definir sob qual ponto de vista abordaremos o self e a subjetividade, e para 

isso nos respaldamos na obra As fontes do self (2011), do filósofo Charles Taylor: 

(...) um direito subjetivo é alguma coisa em relação à qual o possuidor pode e 
deve agir para colocá-la em vigor (...) agora, sua participação é necessária e seus 
graus de liberdade são correspondentemente maiores (TAYLOR, 2011, p. 25). 

 

Ter a consciência de quem somos é uma espécie de noção sobre a posição que 

nos situamos no mundo, consequentemente aumentam as expectativas sobre nós, mas, 

acima de tudo, diz respeito ao horizonte dentro do qual temos a capacidade de tomar 

uma decisão. No sentido oposto a essa capacidade de decidir, temos a perda da 

identidade; sem ela, o indivíduo é um náufrago a deriva (TAYLOR, 2011). A ausência de 

percepção a respeito de uma gama de questões sobre a significação das coisas e o sentido 
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da vida, compromete a consciência do indivíduo sobre si, isso o torna um reflexo do 

outro, uma forma de impessoalidade.  

Empregamos a palavra self quando nos referimos a um ser humano e ao 

discutirmos sobre sua profundidade e complexidade necessárias para ter uma identidade. 

O self é uma abordagem presente nas discussões da psicologia e da sociologia quando em 

conexão com a observação sobre a “autoimagem” (TAYLOR, 2011). Ela é de suma 

importância para o indivíduo que vive em grupo e que se esforça por mostrar-se a ele de 

forma positiva, assim como para si mesmo.  

É peculiar do ser humano dar importância ao fato da sua aparência corresponder 

a determinados padrões sociais “(...) só se é um self no meio de outros. Um self nunca 

pode ser descrito sem referência aos que o cercam (...) só existe um self no âmbito do 

que denomino ‘redes de interlocução’” (MEAD apud TAYLOR, 2011, p. 55). Uma vez 

posicionada a abordagem sobre o self, damos continuidade à construção da subjetividade 

decorrente da questão de identidade no século XIX.  

A forma como o século XIX se constrói faz com que se desenvolvam vários 

setores da vida do indivíduo. Um deles é o que surge com a filosofia da natureza, o 

Romantismo iniciado na Alemanha e seguido pela Inglaterra no final do século XVIII. É 

importante salientar que a tônica alemã sobre o romantismo é construída por um 

referencial cultural e constitui uma importante contribuição nos questionamentos 

sensíveis sobre a construção da subjetividade, principalmente nas concepções que 

situaram: “(...) a vontade e a individualidade humanas somadas às forças do cosmo” 

(MONTANER, 2002, p. 22). As forças da natureza como cosmo é um todo vivo que se 

torna o circuito de comunicação entre o interior e o exterior, entre a natureza das coisas 

e a natureza humana. Para o poeta/artista romântico, a Natureza se transforma em uma 

teofania quando: 

(...) as formas naturais com que ele dialoga, e que falam a sua alma; falam-lhe 
do elemento espiritual que se traduz nas coisas, ao mesmo tempo signos 
visíveis e obras sensíveis, atestando, de maneira eloquente, a existência 
onipresente do invisível e do suprassensível (GUINSBURG, 2002, p. 65). 

 

A teofania é constituída de tudo que é orgânico e não humano, manifesta-se 

como um espetáculo para o homem, declarando a existência de um ser supremo. Tendo a 
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teofania como um eixo, os alemães foram os primeiros a manifestar uma formação de 

sentimentos religiosos. 

 

 

 

O Romantismo alemão é o único que se estruturou como movimento consciente, 

a partir de uma posição filosófica, o que vai garantir à filosofia um destaque singular 

dentro do panorama romântico geral. A Alemanha rejeita inicialmente as emancipações 

capitalistas e se acolhe em suas referências do passado, trazendo com isso um 

sentimento nacionalista (FISCHER, 1987). O Romantismo encontrou suas condições ideais 

na Alemanha, ao se desenvolver a partir da ideia da descoberta da língua como meio de 

individualização das nações, uma forma de resistir a perda de identidade, um conceito 

fortemente presente nas reflexões de Johann Gottfried Herder (GUINSBURG, 1978). Em 

certo sentido, Herder manifesta que “toda perfeição humana é nacional, secular, e 

estritamente considerada individual” (HERDER apud GUINSBURG, 2002, p. 59). Ele 

entende que a relação da individualidade orgânica da Natureza com a individualidade 

singular do indivíduo se dá por meio de formas complexas. Em outros termos, que 

civilizações e povos, tenham a consciência dos elementos característicos e originais 

provenientes de sua formação, conforme o que se articula entre contexto, síntese 

FIG. 1 - Claustro e cemitério na neve - 1817-19. David Caspar Friedrich - A procissão atravessa o 
cemitério em direção aos restos arquitetônicos de um edifício de busca espiritual. Indivíduos e 
natureza se integram na teofania. Fonte: http://www.shafe.co.uk. Acesso: 28.01.2012. 
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coletiva e história, um conjunto de complexidades que definem uma nação (GUINSBURG, 

2002).  

Em termos gerais, o Romantismo adquiriu características políticas e sociais, e se 

materializou no século XIX principalmente na literatura e na arte, manifestações cruciais 

como corrente oposta ao Neoclassicismo. Nessa contraposição, encontra-se o forte 

desejo de encontrar suas raízes, suas expressões, uma vez que o Neoclassicismo aponta 

para uma razão instrumental, por inviabilizar a elaboração de expressões plurais. O 

Romantismo, por não ter uma origem específica, possibilitará que cada nação dê sua 

versão, manifestada a partir de sua cultura.  

(...) o expressivismo romântico que surge em protesto contra a razão 
instrumental, e as formas de vida moral e social que daí advém: um hedonismo 
unidimensional e o atomismo (TAYLOR, 2011, p. 529).  

 

O hedonismo unidimensional é visto como uma redução e uma obscurescência 

ao significado do modo de vida, em que a unidimensionalidade se encontra na busca do 

prazer homogêneo, no qual nenhum fato da vida ganha maior importância. Soma-se a 

essa questão o atomismo, que é derivado de uma condição em que cada indivíduo define 

seus propósitos em termos individuais e se relaciona com a sociedade somente a partir 

de uma perspectiva instrumental, desmontando a expectativa de uma sociedade livre e 

participativa (TAYLOR, 2011).  

As consequências do atomismo e do instrumentalismo percorrem o século XIX 

chegando até os nossos dias de forma radical. Ambos são criticados de diversas formas, 

sob a acusação de que separam a vida humana em razão e sentimento. Desse modo, 

desconectando o espírito da natureza, como segue a declaração do poeta e filósofo 

Friedrich Schiller: 

Eternamente acorrentado a um pequeno fragmento do todo, o homem só pode 
formar-se enquanto fragmento; ouvindo eternamente o mesmo ruído 
monótono da roda que ele aciona, não desenvolve a harmonia do seu ser e, em 
lugar de imprimir a humanidade em sua natureza, torna-se mera reprodução de 
sua ocupação, de sua ciência. Mesmo esta participação parca e fragmentária, 
porém, que une ainda os membros isolados ao todo, não depende de que 
forma eles se dão espontaneamente (pois como se poderia confiar à sua 
liberdade um mecanismo tão artificial e avesso à luz?), mas é-lhes prescrito com 
severidade escrupulosa num formulário ao qual se mantém preso o livre 
conhecimento (SCHILLER, 1995, p. 41). 
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As críticas formuladas por Schiller antecedem o romantismo e seguem na 

acusação da redução e da obscurescência desse modo de vida, em que nada tem maior 

importância, tudo e todas as emoções tornam-se homogêneas. 

Em paralelo à crítica ao atomismo e ao instrumentalismo, segue a reflexão sobre 

a constituição da natureza e a descrição dela como fonte de inspiração, que surgiu no 

romantismo e sofreu transformações no século XIX. O repertório conceitual romântico 

provocou uma reviravolta no pensamento e na sensibilidade, tornando-se o cerne 

expressivo que permitiu o desenvolvimento da subjetividade (TAYLOR, 2011). 

Os românticos desenvolveram uma visão expressiva da natureza, tornando-a 

uma corrente de vida, que perpassava inclusive pelos impulsos interiores. Essa 

consciência sobre a interioridade provocou uma modificação na própria noção de 

personificação, baseada no modelo de autorrealização de um sujeito, que se completa e 

se define no processo de automanifestação, “a ordem da natureza passou por uma virada 

subjetivista” (TAYLOR, 2011, p. 533). De acordo com Joseph Schelling, nosso acesso à 

natureza se definiu por nosso próprio poder de autodefinição expressiva, a imaginação 

artística, que é de tal importância como se só as artes nos levam a questão da 

subjetividade (SCHELLING apud TAYLOR, 2011). 

Há um precedente da antiguidade, que foi retomada no século XVIII, a respeito 

dessa subjetividade que está relacionada com a força da natureza no romantismo, a 

“cenestesia”. Trata-se de uma antiga noção de “tato” ou “tocar o interior”, herdada de 

Aristipo de Cirene1 e entendida como uma percepção do interior do corpo, e, portanto, 

uma totalidade da natureza pelo sentimento. Os românticos mostraram-se convencidos 

da extrema influência de um inconsciente, algo próximo à reflexão da cenestesia sobre o 

afloramento da personalidade: “o obscuro rumor das funções viscerais, de onde 

emergem, intermitentemente, os atos da consciência” (STAROBINSKI apud ARIES, 1991, p. 

439). A questão está centralizada no fato de a personalidade aflorar já pronta no 

inconsciente, algo em que os especialistas da medicina e da fisiologia do século XIX 

acreditavam.   

                                                           
1
 Aristipo de Cirene (435 a 355 a.C.) filósofo e discípulo de Sócrates. Cirene fundou a Escola cineraina ou 

Hedonista. Seus ensinamentos enfatizaram o subjetivismo sensível, a partir da afirmativa de que a 
especulação é vã e que a sensação nada nos ensina fora do presente estado subjetivo. 
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A preocupação levantada pelos românticos sobre o inconsciente vai de encontro 

aos interesses de Freud sobre o assunto no final do século XIX. O paralelo nesta questão é 

o encontro dos questionamentos que contribuíram para a reflexão da interioridade. 

Freud, por sua vez, buscou averiguar as vastas zonas do sujeito que escapam à 

consciência, e que contribuem para determinar a atividade mental, deslocando a ideia do 

domínio da vida orgânica pelo inconsciente, para instalá-lo no aparelho psíquico.  
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1.2 Arte e literatura 

 

A ênfase expressivista romântica tornou-se a base de uma individualização nova 

e completa, na qual cada indivíduo é diferente e original, e essa originalidade determina 

como ele deve viver. O que há de novo nessa ideia é que a diferença e a originalidade 

tornaram-se imprescindíveis como modus vivendi, e, portanto: “cada um de nós tem um 

caminho original que devemos percorrer” nos restando a obrigação de viver de acordo 

com nossa originalidade (TAYLOR, 2011, p. 481).  

Na expectativa de uma singularidade na aparência, buscam-se elementos para se 

diferenciar pelo que se veste e a forma como compõe a aparência, mas ainda assim o 

indivíduo “... só pode ser distinguido, se for reconhecido – e a moda é considerada como 

uma prática coletiva que faz parte da cultura e integra o indivíduo na sociedade e na 

história” (DUARTE, 2004, p. 40). Faz parte da natureza da moda satisfazer a necessidade 

de distinção, assim como a de unir e diferenciar. A necessidade de se distinguir é inerente 

à espécie humana e se manifesta no desejo de realizar coisas notáveis com o objetivo de 

ser admirado por elas. 

Essa distinção faz parte das expressões mais significativas do século XIX, a arte e 

a literatura, que foram imprescindíveis para a construção das imagens e da descrição da 

força interior do indivíduo. Na literatura de Charles Dickens (Retratos londrinos – 1836) e 

Charlotte Brontë (Jane Eyre – 1847), tratam com sensibilidade e exatidão a relação entre 

as roupas e as pessoas, assim como as suas palavras, como tentativa de afirmação e 

controle. Apesar de suas obras serem ficção, ainda assim, ambos os autores registraram 

de forma precisa a “política espiritual da época, refletida no interior e no exterior das 

pessoas” (HARVEY, 2003, p. 25).  

Essa relação da roupa com o usuário na obra de Dickens está registrada em seu 

primeiro livro, Retratos londrinos, de 1836. Este livro é composto por crônicas e pequenos 

ensaios produzidos para jornais como o Evening Chronicle e o Morning Chronicle. Seus 

textos concentravam uma combinação de reportagem, crônica e ficção, nos quais a 

temática principal eram cenas urbanas e personagens da cidade londrina do século XIX. 
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Em uma das passagens encontramos a crônica Meditations in Monmouth Street, escrita 

para o Morning Chronicle em 24 de setembro de 1836, e o ponto interessante desse texto 

é a analogia que Dickens faz entre roupas e pessoas.  

O endereço citado é uma das ruas de Londres mais populares para a compra de 

roupas usadas daquele período, com a reurbanização o ponto deixou de existir a partir de 

1885.  

O traje seguinte era vistoso, porém sujo; pretendia ser alegre, mas não tinha 
nem a metade da decência do vestuário puído. O perfume da indolência e da 
ociosidade e as más companhias nos mostraram – pelo menos é o que achamos 
– que o reconforto da viúva logo se esvaiu. Podíamos imaginar aquele casaco – 
que imaginar, que nada! –, podíamos vê-lo, já o vimos centenas de vezes, 
saracoteando por aí junto a outros três ou quatro casados exatamente iguais, 
procurando pela noite um lugar da mais pura libertinagem (DICKENS, 2003, p. 
106). 

 

O trecho do texto reflete sobre a roupa e a possível personalidade do dono 

original, a partir de suas marcas, manchas e vincos. As roupas se moldam ao corpo, 

marcando as saliências, os gestos insistentes, os descuidos, o tempo de uso. Elas tornam-

se a forma do corpo e, mesmo sem o vestir, acabam por manter o seu espírito, pelos 

hábitos registrados por meio das marcas. 

 Na obra de Charlotte Brontë, Jane Eyre (1847) as descrições das roupas ganham 

ênfase para a construção do personagem, tanto para mostrar a força de suas 

personalidades como também a ausência, respaldada por uma construção de aparência, 

que ela enfatiza nesse romance.  

Alta, um belo busto, ombros em declive; um pescoço longo e gracioso; cor de 
oliva, morena clara; feições nobres; olhos mais ou menos como os do Sr. 
Rochester, grandes e negros, e tão brilhantes quanto às joias que usava. E tinha 
também uma tão linda cabeleira, negra como um corvo, e estava tão 
elegantemente arrumada; uma coroa de grossas trancas atrás, e na frente os 
cachos mais longos e brilhantes que já vi. Estava vestida de puro branco; uma 
echarpe cor de âmbar cobria-lhe os ombros e cruzava-se no peito, amarrada a 
um lado, e descia em pontas longas, franjadas, até abaixo dos joelhos. Ela usava 
também uma flor ambarina no cabelo, que contrastava bem com a massa negra 
dos cachos (BRONTË, 1983, p. 157). 

 

Uma das obras literárias de maior representação no contexto do pré-romantismo 

foi Os sofrimentos do jovem Werther (1774), de J. W. Goethe e foi escrita décadas antes 
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do auge do romantismo. O personagem Werther era o próprio retrato da transcendência 

juvenil europeia, que se espelhou em seu comportamento. Sua roupa era comporta de 

uma casaca azul, colete e calções amarelos, um conjunto de peças que se tornou em uma 

referência do vestir no final do século XVIII.  

(...) Werther estava sentado à escrivaninha quando se suicidou; em seguida, 
escorregou da cadeira e contorceu-se convulsivamente em torno da mesma. 
Jazia perto da janela, sem forças, de costas, inteiramente vestido e calçado, 
trajando o fraque azul e o colete amarelo (GOETHE, 2007, p. 174). 

Para completar essa relação de um personagem literário, a obra foi composta em 

tempo real, como se Werther pertencesse ao mesmo tempo e cenário do leitor, pois seu 

relato segue em forma de diário no qual descreve suas impressões e passionalidades. Em 

1808, Napoleão Bonaparte conversou com Goethe, e grande parte do assunto foi sobre 

Werther, e o quanto ele admirava a força do personagem (GOETHE, 2007). Podemos 

salientar que a obra foi impactante e acabou chamando a atenção de pessoas ilustres, 

que se tornaram leitores ávidos. 

A obra Os sofrimentos do jovem Werther teve várias interpretações no cinema, 

com a versão de época do diretor alemão Max Ophüls (1938) e duas adaptações 

contemporâneas, a da diretora espanhola Pilar Miró (1986) e a do diretor francês Jacques 

Doillon (1993). 

     

 

  

FIG. 2 - "Le roman de Werther" – 1938 - Dir. Max Ophüls. Disponível em: http://www.cinema.co.il 
FIG. 3 - Werther - 1986 - Dir. Pilar Miró. Disponível em: http://www.moviepostershop.com/werther 
FIG.4 - Le Jeune Werther (1993) - Dir. Jacques Doillon. Disponível em: http://mubi.com - Acessos: 
28.01.2012. 
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A questão do personagem Werther, não é o que ele veste, mas sim o que ele é 

capaz de suscitar no leitor: emoções e confidências. Werther torna-se um meio de 

oferecer uma experiência subjetiva respaldada por uma trama dramática e humana, 

consequentemente o que ele veste simboliza o self romântico. 

 

 

 

 

Esse romance epistolar teve uma influência direta sobre a juventude da época. 

Quando a personagem Werther se suicida, uma série de suicídios ocorreram entre jovens 

por onde o romance foi publicado, um fato que deixou Goethe em choque. A trágica 

história da paixão irrefreável e não correspondida de Werther por Lotte, expressa a 

sensibilidade do indivíduo e o confronto entre sentimentos individuais e convenções 

sociais.  

Werther, como personagem concentrou elementos de conexão que foi 

compreendido em várias culturas. Apesar de ser uma obra de origem germânica, ela foi 

capaz de falar a língua de indivíduos que a interpretaram pela humanidade; sua conexão 

com o leitor se deu pela carga de conflitos emocionais. 

FIG. 5 - Ilustração autor desconhecido. A personagem Werther sintetizou e inspirou a imaginação 
romântica, pela sua aguçada sensibilidade à natureza e à emoção. Seu dramatismo é 
consequencia de um profundo e comovente amor impossível. Seu sofrimento provocado por 
perda e rejeição o leva a auto-aversão e ao desejo de morte. Ele personifica o ideal do romântico, 
passional, destituido de razão. Disponível em:  
http://sites.google.com/site/frankensteinokin/keepsakemystery. Acesso em: 09.01.2011. 
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A conexão entre a individualidade, a sensibilidade e a singularidade, encontra-se 

no contexto do romantismo que, por sua vez, está embasado na língua, falada por um 

determinado povo, no caso os alemães. A consequência do deslocamento desse núcleo 

foi uma construção distorcida, interpretada por diferentes povos, cada um a sua maneira; 

uma vez que o romantismo não possui um eixo, ele extrapola sua origem e vai se 

modificando a cada cultura. Como centro de origem, o romantismo foi a base para uma 

teoria do nacionalismo, fundada na noção expressivista do caráter especial de cada povo, 

significando sua noção de ser, de pensar e de sentir, e, portanto deveria ser a 

legitimidade dessa vivência, o que Herder denominou “Volk” (HERDER apud TAYLOR, 

2011, p. 531). O romantismo ganhou força por intermédio das vozes que o 

reinterpretaram, dando-lhe novos significados culturais. 

Esse novo modo de refletir subjetivista, também perpassa pela arte, a qual 

deverá refletir a visão expressiva da vida, assim sendo, ela se torna análoga à importância 

da religião pela sua capacidade de provocar o efeito de transcendência, já que a religião 

perdeu credibilidade após a Revolução Francesa. Essa compreensão se dá diante do 

maravilhamento da criação e da originalidade da arte, que é colocada na fronteira do 

“numinoso” 2, ou seja, a semelhança entre o estado de espírito provocado pela obra, e o 

estado religioso da alma sensibilizada pelas qualidades transcendentais da divindade. 

Mediante essa comparação, Herder afirma que “o artista torna-se um Deus criador”, uma 

mescla com essa sensibilidade do artista e a teofania. (HERDER apud TAYLOR, 2011, p. 

485). Por isso Goethe consegue influenciar seus leitores a ponto de transportá-los de suas 

vidas à vida de Werther, criando uma confusão entre o real e a ficção, dada a capacidade 

de colocar a obra no campo do numinoso.  

Nos limites do individualismo egocêntrico e organicista da visão romântica, a 
vivência da Natureza física e exterior, incorporou não apenas o poder intuitivo 
da imaginação, mas também a disposição religiosa da “interioridade absoluta” 
(Innigheit) pela qual Hegel caracterizou o estado de espírito correspondente ao 
Romantismo (NUNES apud GUINSBURG, 1978, p. 64). 

 

                                                           
2
 Numinoso, segundo Rudolf Otto (1869-1927), teólogo e filósofo alemão, o sentimento único vivido na 

experiência religiosa, a experiência do sagrado, em que se confundem a fascinação, o terror e o 
aniquilamento. 
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Nesse sentido, a dimensão cósmica que a arte alcança e a capacidade de 

representar aquilo que não pode ser visto, enfatiza a espiritualidade da natureza e o 

interior do ser. Mediante isso, o artista fica em evidência como um agente imprescindível 

da percepção humana, pela capacidade de dar vida ao que não é quantificável e nem 

mensurável. 
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1.3 Epifanias 

 

Os termos cunhados no romantismo ainda sobrevivem na arte do século XX e 

adquirem outras expressões no desenvolvimento de uma linguagem orgânica – 

espontânea de significado sensorial, aberto a todos – para falar da unidade orgânica e do 

processo de criação da obra de arte. Para muitos contemporâneos, a arte tornou-se uma 

crença na qual “o artista tornou-se um ser excepcional, receptivo a uma rara visão” 

(TAYLOR, 2011, p. 543). A crença de o artista possuir a capacidade de se conectar com 

algo especial – o anima - nos remete a questões vinculadas ao romantismo em relação ao 

posicionamento do artista. Sua relação com a epifania encontra-se manifestada em sua 

obra, e ela será apreciava por suscitar essa espiritualidade decorrente da capacidade de 

seu criador de se conectar com a teofania e manifestá-la em sua arte, completando o 

ciclo para a experiência numinosa. 

O pós-romantismo deu continuidade à ideia da “imaginação criativa” de natureza 

intuitiva e selvagem, que ainda está centrada na cultura moderna, assim como a 

“epifania”, definida por Taylor como:  

(...) a noção da obra de arte como locus de uma manifestação que nos introduz 
à presença de algo que é de outra maneira, inacessível e tem o mais alto valor 
moral e espiritual; além disso, é uma manifestação que também define ou 
completa algo, enquanto o revela (TAYLOR, 2011, p. 537).  

 

Mas a “epifania” acabou por sofrer modificações gradativas em suas 

interpretações, identificadas por Taylor em dois momentos: a primeira está ligada à 

romântica, e diz respeito à natureza não corrompida, as emoções humanas, de modo a 

revelar alguma “realidade espiritual ou significação maior reluzindo por meio dela”. Dessa 

forma, acaba por revelar uma “epifania do ser”, como uma relação mimética com a obra, 

pois sua meta é retratar e transfigurar por meio da representação, tornando o objeto 

“translúcido”, pois “o que ela revela tem que ser lido nela mesma” (TAYLOR, 2011, p. 

538). Seu sentido só pode ser encontrado nela mesma.  

A segunda interpretação é dominante no século XX, “o locus da epifania passou 

para o interior da própria obra”, o que irá caracterizar grande parte da poesia moderna e 
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arte visual não representativa (IDEM, p. 538). Nesse caso há uma expressão utilizada para 

defini-la, “autotélica” – seu sentido não tem finalidade além ou fora de si – enfatizando 

que ela continua a ser o locus da revelação, mas também é “autocontida” e 

autossuficiente. 

É em favor desses aspectos – expressividade, subjetividade, originalidade, 

aparência e moda – que nos detemos um pouco mais no século XIX. Interessa-nos o fato 

dos românticos serem os que precisamente, captaram o “significado interno do que é 

externo”, evidenciando assim o interesse dessa pesquisa: a formação do self e da 

subjetividade que embasaram o vestir na contemporaneidade (HARVEY, 2003, p. 25). Sob 

esta égide de qualidades encontramos um personagem imprescindível – o dândi – que 

corresponde a esse primeiro momento do romantismo em que o self e a subjetividade 

passam a ter um valor na reinvenção da aparência do indivíduo. Sua singularidade 

epifânica enxerga algo que os outros não, é como ele se expressa. 

A figura do dândi sofre alterações ao longo do século XIX, e sua essência cada vez 

mais será de orgulho e diferenciação diante da maneira comum e trivial de viver a vida e 

de construir a aparência. Enfatizar o dândi no pós-romantismo é importante para damos 

continuidade ao problema da sua vestimenta que atravessa o século com a aura de 

expressividade original. 

A origem do dândi se localiza no início do século XIX, e foi encarnada na figura do 

inglês George Bryan Brummell, mais conhecido como “Beau Brummell” (Belo Brummell), 

sua presença é marcada entre 1815 a 1819. Brummell marcou o novo estilo urbano, o 

fashionable, e sua maior virtude foi “o heroísmo de ser simplesmente ele mesmo” 

(HOLLANDER, 1996, p. 119).  
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Brummell marca uma ruptura, ao provar que a essência de um ser superior não 

mais pertencia à nobreza hereditária, sua conquista era inteiramente pessoal e guardava 

o desconhecido – inclusive para ele – em sua receptividade ao novo onde se mantinha 

criativo.  

(...) é verdade que a roupa esconde: existe uma “subjetividade” dentro das 
posturas no interior das roupas que é inatingível, incalculável, e que nunca irá 
revelar todos os seus segredos aos outros; seus segredos são a prova da sua 
individualidade, mesmo que alguns deles não sejam revelados para si próprios 
(HARVEY, 2003, p. 24). 

 

Atribuímos às roupas uma espiritualidade como se elas tivessem a capacidade de 

suscitar vários aspectos de nossa personalidade, o que promove novas possibilidades de 

subjetividade.  

As roupas de Brummell eram perfeitas em sua confecção por possuir uma 

anatomia sofisticada da alfaiataria, sem exagero de detalhes, e com um caimento 

adaptado a sua estrutura anatômica. Brummell também prezava pela limpeza na 

aparência, e fazia questão de tomar banhos regularmente, algo incomum em sua época. 

 

FIG. 6 - Estátua de Beau Brummell em 
Jeremyn Street – Londres. Disponível em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Beau_Brummell 
- Acesso em: 09.01.2012 
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A impecabilidade da roupa, ajustada ao corpo como segunda pele, era a essência 

da aparência do dândi. A cor preta era a preferida e os detalhes da roupa eram tão 

importantes quanto todo o conjunto. O colarinho alto que emoldura o rosto, era 

arrematado pelo sofisticado laço da gravata que poderia levar horas para ficar perfeita. 

Há uma história sobre um amigo que visitou Brummell e o encontrou na metade do dia ao 

lado de uma pilha de gravatas amarrotadas. O amigo ao olhar surpreso para as gravatas 

ouviu o lamento do serviçal que ajudava Brummell: “Senhor, estes são os nossos 

fracassos” (LAVER, 2003, p. 160). A palavra dândi é posterior a Brummell, mas ele 

inaugura todo o ritual que permanecerá nessa persona, além de criar as novidades como 

a calça comprida e a cor preta na vestimenta masculina, que se manterá nas roupas 

formais até o final do século XIX. 

FIG. 7 - Cartaz de Beau Brummell – 1924. Dir. Harry Beaumont. Fonte: http://movie-
posters.lucywho.com/beau-brummel-movie-posters-t615668.html 
FIG. 8 - Cartaz do filme Beau Brummell – 1954. Dir. Curtis Bernhardt. Fonte: 
http://www.moviedir.com/download/beau-brummell-movie14778.html 
FIG.  9 - Mini-série da BBC - 2006. Dir. Philippa Lowthorpe. Fonte: http://www.sfgate.com 
Acessos: 09.01.2012 
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Beau Brummell, o dândi inglês, saiu de cena por volta de 18193, e a imagem do 

dândi – agora francês – foi retomada décadas depois por Baudelaire. O que ficou de 

herança do primeiro dândi foi a convergência de qualidades: elegância, modernidade e 

bom gosto, que estava a disposição de muitos, mas exigia personalidade, manifestação 

sóbria e autorrespeito, independente da posição social. Brummell foi um modelo, 

inclusive para o regente inglês George IV.  

(...) esse tipo de vestir envolve a percepção fundamental que as pessoas têm de 
si mesmas – podemos dizer que é uma das maneiras pelas quais elas constroem 
as suas “subjetividades” -, a política em questão não é só a de renda e classe, 
mas, de certa forma, uma política do espírito (HARVEY, 2003, p. 19). 

 

O dândi inglês concentrado na figura de Brummell possui características que 

difere do modelo francês, o primeiro está voltado para o ambiente da aristocracia, que 

originou suas preocupações de etiqueta. O dândi francês se relaciona com um 

posicionamento social e intelectual, em uma tentativa de criar uma faixa social de 

manifestação por meio do requinte que guarda todo seu diferencial, seu processo criativo 

que exige constantemente uma renovação. 

                                                           
3
 Brummell se refugiou em Bolonha, depois de ser banido da Inglaterra por um número enorme de credores 

(TADEU, 2009). 

FIG. 10 - Beau Brummell (a esquerda de preto) em conversação com a duquesa de Rutland (de 
vestido branco), detalhe de "Cena de um baile em Almacks", 1815. Ilustr. pintada a mão. 
Disponível em:  http://www.blacktieguide.com/History/1800s_Regency. Acesso: 26.12.2011 
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A reflexão sobre o dandismo envolve significados sociais que geraram interesse 

em vários autores do século XIX. Em 1830, Honoré de Balzac desenvolveu textos 

fragmentados do “Tratado da vida elegante”, publicados na revista La Mode. Sua intenção 

era produzir um tratado mais extenso, mas não o completou (TADEU, 2009).  

Balzac foi um dos grandes expoentes da literatura do século XIX, e um 

observador detalhista em hábitos que focaram o vestuário; sua ênfase se dava ao revelar 

a ansiedade que as roupas provocavam nos indivíduos, por acreditarem na capacidade 

mágica que elas possuíam de revelar o caráter. Também observou com perspicácia em 

suas obras, os novos hábitos inerentes ao espaço público, enfatizando a exibição pessoal 

e o exame recíproco (VIDLER, 1978).  

O romancista francês Barbey d´Aurevilly entendeu que Brummell era um ícone a 

ser exaltado, e o dandismo era uma virtude a ser entendida.  Em 1845, ele escreveu o 

livro O dandismo e George Brummell, no qual reflete sobre o fenômeno da moda. 

D´Aurevilly expõe a dificuldade de descrever ou de definir o dândi, e tenta analisar sua 

complexidade: 

Os espíritos que só vêem as coisas de forma reduzida imaginaram que o dandismo é, 
sobretudo, a arte da encenação, uma feliz e audaciosa ditadura da toilette e da 
elegância exterior. Com certeza é isso também, mas é muito mais. O dandismo é toda 
uma maneira de ser, e a única maneira de ser é pelo lado materialmente visível. É uma 
maneira de ser inteiramente composta de nuances como acontece sempre nas 
sociedades bem velhas e bem civilizadas, onde a comédia torna-se tão rara e onde a 
conveniência triunfa a pena do tédio (D´AUREVILLY apud TADEU, 2009, p. 130). 

 

Duas décadas separam Brummell de Charles Baudelaire, que retoma o dândi, na 

sua versão francesa. As manifestações de Baudelaire sustentavam uma oposição ao seu 

mundo de ideal e estilo aristocrata. A autoconfiança está presente na constituição e no 

comportamento do dândi, o que o leva a acreditar que seus princípios – pensamentos, 

verdade e sentimentos – passam a ser verdade para todos: essa é a concepção do gênio 

(KARL, 1988). Traçando um paralelo com a concepção do gênio romântico, é importante 

retomar que, em todo o Romantismo europeu, a excepcional autonomia do gênio 

resumia a “figura da verdadeira humanidade”; sendo mediador entre o Eu e a Natureza 

exterior, cabe a ele impor-se intimado pela inspiração que o visita, a tarefa universal de 

legislar a espiritualidade intangível entre o interno e o externo (GUINSBURG, 2002, p. 62). 
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Para esse mediador de forças etéreas nenhum aspecto da vida é indiferente; os fatos 

mais triviais do cotidiano são valorizados na expressão artística, assim como para o dândi, 

esses fatos são relevantes, mas as forças que ele controla são de outra natureza, o 

posicionamento da contradição às regras sociais, e seus elementos decorrem de uma 

criatividade e se manifestam na materialização de sua aparência.  

As três obras citadas de grandes autores do século XIX: Balzac, D´Aurevilly e 

Baudelaire, possuem uma particularidade, a dos autores que conviveram com dândis, e 

justamente por isso constituíram uma bibliografia importante a partir de suas 

interpretações, dos vários dândis que acrescentaram valor social, comportamental e, 

como consequência, um valor na aparência e no vestir.  

A dignidade humana do dândi encontra-se em seu posicionamento diante do seu 

mundo, esse é o seu ideal – dignidade moral e estética decorrentes de sua subjetividade 

de expressão –, o que formaliza uma estética objetiva da concepção subjetiva. Ainda que 

sua vestimenta impecável possa parecer trivial, ela reforça, acima de tudo, sua concepção 

de humanidade. Seus procedimentos atendiam a um ritual rigoroso: “o dandismo jogava 

com a disciplina, e a autodisciplina” (HARVEY, 2003, p. 44). 

O dândi é um dos raros exemplos de singularidade de seu tempo, com uma 

aparência inimitável, uma marca visual. Seu gosto ao inusitado e exclusivo contrasta com 

o processo de estandardização ao seu redor. Ainda que sua resistência tenha sido 

desmedida ao nosso entendimento, podemos assimilar que seu processo é legítimo no 

ritmo que a moda adquiriu. Ainda assim, em meio à produção massificada e a 

democratização de objetos, entre tantos indivíduos parecidos, buscamos nos destacar de 

certa forma. Alguns criadores de moda buscaram essa originalidade em suas criações. A 

sofisticação do processo da criação em moda elevou a roupa a outro patamar, a 

significação e a diferenciação do indivíduo que a usa conscientemente.  

O que nos leva à reflexão sobre dandismo, é sua relação com os significados 

sociais. Ele se posiciona entre a burguesia e a aristocracia e procura não estabelecer 

definições quanto à classe que pertence apesar de se valer de costumes aristocráticos 

para uma etiqueta sofisticada. Ele atribui função à roupa como interpretação social.  
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As preocupações de um dândi são decorrentes de uma herança aristocrática – a 

honra, que ele adota e representa em um padrão de preocupação por meio de 

requintados rituais (ARIÈS; DUBY, 1991). O estilo de vida do dândi é constituído no mundo 

aristocrático dominado pela burguesia, mas que nega os costumes e os valores 

burgueses. 

Seu comportamento absurdo o leva a arriscar a própria vida, se assim for 

necessário, exprimindo certo heroísmo. Sua prioridade é a aparência, o vestuário que o 

distingue e o apego às minúcias é uma marca de sua natureza excepcional, pois mesmo 

diante da morte ele manterá o estilo (BAUDELAIRE apud TADEU, 2009). Dessa maneira o 

dândi se define como um ser que opta pela beleza alterada para alcançar um modelo 

ideal. De acordo com Baudelaire, essa beleza deverá ser construída. Ele considera que a 

natureza não é suficiente para a beleza perfeita, portanto, é imprescindível interferir na 

aparência para alcançar a perfeição. O dândi é visto por Baudelaire como o homem que 

enfrenta a alienação e a supera mediante o estilo, e apesar de ele perceber o mergulho 

no abismo da decadência, ainda exprime a sua singularidade na impecabilidade de sua 

vestimenta (KARL, 1988).  

 

FIG. 11 - Dândi - desenho de Constantin Guys  
inspirado nas descrições de Baudelaire. 
Disponível em: http://www.dandyism.net. 
Acesso: 19.12.2011. 
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Para Baudelaire a natureza é feia, portanto, cabe ao artista buscar significância 

espiritual para alterá-la; com isso o artista revê e acentua a nossa capacidade de se 

desprender do orgânico – e o que nele há de bom e mal – buscando uma superação pelo 

artifício. Sendo assim, a tarefa da arte é corrigir a natureza e a da imaginação é romper a 

criação, alterando-a segundo suas próprias leis; desse modo, o orgânico será superado 

pelo inorgânico quando for necessário (TAYLOR, 2011).  Para Taylor, Baudelaire deu 

origem a uma arte epifânica que se opõe à natureza – antinatureza – associada a uma 

nítida percepção do mal humano, em que nada é vital e a perfeição encontra-se nas 

formas “geométricas”, alheias à vida. Esse é o legado de Baudelaire e o ponto de conexão 

com a arte vanguardista; desse modo ele dá sentido à frase “a arte pela arte” 

(BAUDELAIRE apud TAYLOR, 2011, p. 562).  

Baudelaire constitui uma carreira muito íntima junto ao dândi, considerado 

como um, sua genialidade esteve muito mais presente no que escreveu. Adotou um jeito 

impecável de se vestir, usando o preto, o que ele manifestava ser sua relação com o 

dândi, e com o seu século: uma relação de luto (HARVEY, 2003).   

Quem se identificou com o dândi Baudelaire foi Freud, ao iniciar uma autoanálise 

por volta de 1897, esse registro encontra-se em seu poema do ego. Freud percebeu que 

ambos criaram um culto de “si mesmo” (...) “um indivíduo singular cujo inconsciente, uma 

vez penetrado, revelava uma obra que não se podia reproduzir” (KARL, 1988, p. 202).  

O dândi baudelairiano se posiciona contra a vulgaridade e a trivialidade que ele 

julga serem os valores do mundo burguês. Seu posicionamento confere uma consciência 

revolucionária, que, embora não seja de ação, persiste como atitude individual de 

resistência na vida pública, uma atitude que inspira seus contemporâneos desorientados 

a buscar uma identidade e um estilo de vida: 

Se eu falei sobre dinheiro, é porque dinheiro é indispensável às pessoas que 
fazem culto de suas paixões; mas o dândi não aspira ao dinheiro como uma 
coisa essencial; um crédito ilimitado poderia lhe bastar; ele abandona essa 
grosseira paixão aos mortais vulgares mortais (BAUDELAIRE apud TADEU, 2009, 
p. 14).  

 

Baudelaire tenta esclarecer que os atos do dândi não se concentram na 

aparência, mas sim no “modo de ser”: 
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O dandismo não é nem mesmo, como muitas pessoas pouco sensatas parecem 
acreditar um gosto imoderado pela toalete e pela elegância material. Essas 
coisas não são para o perfeito dândi senão um símbolo da superioridade 
aristocrática de seu espírito. Assim, aos seus olhos, obcecados, acima de tudo, 
por distinção, a perfeição da toalete está na simplicidade absoluta que é, de 
fato, a melhor maneira de se distinguir (BAUDELAIRE apud TADEU, 2009, p. 14-
15). 

 

A impecabilidade do dândi guarda uma espécie de culto de si mesmo, suas 

atitudes mesmo que violentas jamais podem nascer de uma razão trivial. Depois de 

Baudelaire, outros dândis acrescentaram elementos que influenciaram a originalidade na 

moda, como a ambiguidade em relação à sexualidade dos “dândis estetas”, no final do 

século XIX, principalmente Oscar Wilde, que incorporou tal qualidade em sua obra-prima 

literária O retrato de Dorian Gray (1890) (HARVEY, 2003, p. 43). O grande desafio do 

dândi é a inversão de principios e a condição dessa inversão é o repúdio da realidade em 

favor da estética como vida real.  

Wilde e outros dândis após Baudelaire continuaram a insistir com essa 

contraposição à burguesia, mas a artificialidade na aparência foi se acentuando 

exageradamente, ultrapassando o ponto crucial do bom gosto e se esvaziando de ideais. 

O que outrora o dândi transgressivo tornou-se a corrente principal de ruptura e estilo, 

gradativamente foi capturado e incorporado no ciclo transitório da moda, e se 

transformando em um produto de estação, cedendo, cada vez mais, a uma 

permutabilidade. Sua decadência ocorre no final do século XIX, motivado pelas poderosas 

instituições da cultura da mercadoria moderna. Mas o legado do dândi foi a consciência 

da possibilidade do indivíduo se recriar, presente nas vanguardas modernistas.  

Ao posicionarmos o dândi no desenvolvimento do self e da subjetividade, é 

necessário retomarmos a discussão sobre as epifanias, das quais o dandismo esteve cada 

vez mais entrelaçado. E para justificarmos a importância desse personagem, trilhamos o 

valor das artes na captura da epifania, iniciada no romantismo e deu continuidade 

durante o século XIX, transformando-se por meio de escritores e artistas. 

O pós-romantismo em meio às inúmeras mudanças na metade do século XIX, 

provocou um comportamento sócio cultural recorrente que tinha o seu fundamento 

tanto comum que deu preferência ao lúdico, quanto no estético. Aparentemente a 
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estética parece oferecer uma realização mais elevada no que se refere à vida e de acordo 

com Charles Taylor: “a beleza pode nos tornar íntegros e dar-nos harmonia e liberdade” 

(TAYLOR, 2011, p.543). Esse comportamento sociocultural vinculado principalmente ao 

estético leva à consequências desse fato estético, ou melhor, à estetização dos modismos 

na vestimenta e nos efêmeros ciclos da moda. A partir da estetização do modismo nos 

distanciamos do conceito de dândi definido como um indivíduo solitário que reagiu às 

massificações de seu tempo utilizando a aparência como resistência. O que importa com 

a estetização não é mais a luta do dândi em relação a qualquer forma de categoria social. 

Uma manifestação que se deu pela criação de uma aparência singular em sua busca de 

uma autoafirmação como indivíduo.  
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1.4 Conexões entre arte, literatura, moda e cotidiano – a 

nova epifania 

 

O século XIX é constituído por reações aos inúmeros acontecimentos que estão 

localizados nos grandes centros urbanos europeus, o que provocou um redirecionamento 

do sentido das coisas, como, por exemplo, as mudanças de valores entre as classes 

sociais, refletidas na escolha das vestimentas que se tornou disponível para um grupo 

maior de pessoas, algo que discutiremos mais detidamente no capítulo 2. Inquietações 

eclodiram e se manifestaram 8das mais diversas formas, inclusive numa espécie de 

singularidade. A cada apropriação de elementos da aristocracia pelas outras classes havia 

um esforço para se criar novas modas e tentar manter uma aura de originalidade. O 

ensaio “A doença como metáfora” de Susan Sontag revela questões sobre a singularidade 

entre 1830 e 1850, período em que a tuberculose se tornou uma doença característica 

entre os burgueses. Contrair a tuberculose passou a diferenciá-los de classes mais pobres. 

Considerava-se a aparência provocada pela doença um privilégio para poucos. A palidez 

era entendida como a exteriorização da luz da alma, e, portanto, era necessário 

ornamentar-se com roupas e acessórios para demonstrar a singularidade espiritual 

(SONTAG, 2007).   

Na pintura é possível perceber uma gradativa modificação após 1840 com o 

realismo ou naturalismo, que não é contra-epifânico, mas está concentrado na busca de 

um desvelamento, “uma revelação da real face das coisas” (TAYLOR, 2011, p. 553). É 

possível perceber que o indivíduo torna-se o tema do seu tempo, e sua indumentária é 

um indício dessa compatibilidade em várias obras da época, entre elas as de Gustave 

Courbet. 
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A desilusão com a política francesa após a Revolução de 1848 4  trouxe 

consequências que provocaram um desapontamento que levou o indivíduo a “manter-se 

no campo dos fatos e nada mais do que os fatos” (HAUSER, 1982, p. 945). Isso explica as 

origens políticas do naturalismo, em particular, as suas características antirromânticas e 

morais: recusa à fuga da realidade e a exigência de absoluta honestidade na descrição dos 

fatos; o procurar conservar uma atitude impessoal e impassível como garantia de 

objetividade e de solidariedade social; o intervencionismo como atitude disposta não só a 

conhecer e descrever, como a alterar a realidade; o modernismo, que se restringe ao 

presente como único assunto que importa; e finalmente, a sua orientação popular tanto 

na escolha do assunto como na do público (idem, ibidem). 

                                                           
4
 A fragilidade deste movimento consistia em sua: “imaturidade política e ideológica. Além disso, 

organização, ideologia e liderança eram lamentavelmente pouco desenvolvidas. A juventude e a fraqueza 
da classe trabalhadora, ainda emergindo da massa dos trabalhadores pobres, mestres, artesãos 
independentes e pequenos comerciantes, evitou, porém, uma concentração exclusiva em reivindicações 
econômicas, o que só ocorria entre os mais ignorantes e isolados. As reivindicações políticas sem as quais 
nenhuma revolução é feita nem mesmo a mais puramente social delas foram feitas no contexto da 
situação. O objetivo popular em 1848 da república democrática e social era simultaneamente social e 
político. Mas mesmo a experiência trabalhista, acrescentada de novos elementos institucionais baseados na 
prática de sindicatos e da ação cooperativa, não foi suficiente para criar elementos novos e poderosos 
como os sovietes da revolução russa”. (HOBSBAWM, 1995, p. 42) 

FIG. 12 - Bonjour, Monsieur Courbet, 1854 - Gustave Courbet – Disponível em: 
http://www.artinthepicture.com/paintings/Gustave_Courbet/Bonjour-
Monsieur-Courbet/ Acesso em 21.10.2013. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Gustave_Courbet_010.jpg
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Essa desilusão vai superando a contemplação da epifania romântica que fluía do 

externo para o interno, e gradativamente vai se reconhecendo para tornar-se interior. 

Todo o processo acabou por subtrair a força espiritual entre natureza e indivíduo, e 

transferir a relação com o conhecido. A nova ênfase se encontra no banal, no cotidiano, 

somados à cientificidade da época, que revelará novas visões sobre o cotidiano. Os 

pintores franceses impressionistas são significativos na captura de seu tempo. A 

transfiguração se dá pela substituição de personagens históricos ou sagrados por pessoas 

comuns (idem). Arte, literatura, moda e cotidiano corresponderão ativamente a essas 

mudanças e, devido ao desvelamento, várias reações se seguiram em relação à arte e à 

moda, e uma relação muito próxima entre elas se manifestou principalmente entre 1860 

e 1880. 

A literatura no pós-romantismo deu continuidade ao seu papel social iniciado no 

romantismo, conectando a narrativa pautada no cotidiano e na descrição da natureza dos 

personagens, e como parte dessa construção, sua roupa e sua aparência. A geração 

literária romântica de 1830 tinha a consciência social, uma consciência herdada pelos 

escritores naturalistas que perceberam os jogos de interesses sociais e suas rápidas 

transformações. A partir dessa percepção, as revalorizações sociais fizeram dos escritores 

naturalistas os criadores do romance social, com interesse na vida social em particular, 

uma questão especialmente importante para essa geração (idem).  

A perda da espiritualidade da obra, ou melhor, o desvelamento da ilusão da obra 

conduz a uma real participação do espectador ou do leitor, e a intenção da obra pode 

corresponder a uma expressão ou a um instrumento de uma causalidade social (idem). A 

relação entre romantismo e naturalismo é ambivalente pela descontinuidade das 

gerações. Há uma distância de tempo entre os dois momentos, mas a conexão entre 

ambos é a consciência social. 

Na literatura naturalista encontra-se a obra de Gustave Flaubert, Madame 

Bovary (1857), considerada a primeira obra que evidencia a moda como objeto de desejo 

através da personagem principal, Emma Bovary. Ela é uma mulher entediada com a 

realidade de seu cotidiano, que leva o marido à falência ao se tornar uma consumidora 

ávida, principalmente por roupas (CRANE, 2006). O pano de fundo dessa obra reflete um 

enfrentamento entre Flaubert e o romantismo; sua oposição é a realidade do dia-a-dia, 
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mas, em contrapartida, afirma seu horror pelo tédio da vida diária, também uma 

oposição ao naturalismo. A aversão de Flaubert pela burguesia acaba por ser a sua fonte 

de inspiração e a origem do seu naturalismo. Ele apreende a essência da moderna 

subjetividade de alterar a realidade, nem sempre consciente, o que o conduz às 

tentativas de explicações e revelações de interesse na psicanálise (HAUSER, 1982).  

 

 

 

Por volta de 1860, as pinturas de Coubert e Manet já não exaltam uma figura 

central, nem a natureza, mas sim a revelação da ilusão de um significado mais profundo, 

o banal e o comum. Nesse sentido a arte é a capacidade de captar a banalidade, 

derrubando qualquer tentativa de sua herança passada de melhorá-la ou idealizá-la. O 

realismo e o naturalismo são, ao mesmo tempo, a continuação e a dissolução do 

romantismo presente na preocupação focada na interpretação da vida a partir dos 

fenômenos particulares do artista (idem). A tela de Courbet intitulada “O estúdio do 

artista, alegoria real que determina uma fase de sete anos de minha vida artística e 

moral” (1854-55), na qual o artista personifica os seus dois universos: de um lado pessoas 

conhecidas juntamente com pessoas comuns de sua vida trivial e do outro a 

personificação de sua inspiração nas figuras de Emile Zola e Charles Baudelaire 

juntamente com a modelo, representações de sua relação como o universo da arte.  

FIGS. 13 e 14 - Ilustrações do casal Emma e Charles Bovary. Ilustração de Alfred de Richemont 
para a edição de 1905/6 da obra Madame Bovary. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madame_Bovary. Acesso em 29.01.2012. 
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Outro tipo de transfiguração no realismo é o que não revela sentido, “mas o que 

dá à infelicidade sem sentido e banal o fechamento e a forma do destino... Não é um 

mero substituto da beleza, mas deve ser considerado absolutamente belo em si” 

(TAYLOR, 2011, p. 553). A falta de sentido envolve um tipo próprio de transfiguração, a 

satisfação decorrente do reconhecimento de nossa própria capacidade de enfrentar a 

verdade e reconhecê-la torna-se um tipo de destino decorrente da banalidade e do vazio 

que podemos contemplar. A cena do Enterro em Ornans é uma obra de grande dimensão 

em que uma cena rural representando um acontecimento inevitável ao cotidiano do 

indivíduo ganha a dignidade de uma cena histórica. 

FIG. 15 - The Artist's Studio (L'Atelier du peintre): A Real Allegory of a Seven Year Phase in my Artistic 
and Moral Life, 1854 e 1855, Gustave Courbet. Disponível em: http://www.musee-
orsay.fr/es/colecciones. Acesso em: 22.10.2013. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v8Ma3BcpJpeVoM&tbnid=FvfVvdUTWyhMcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://artesteves.blogspot.com/2011/09/gustave-courbet-o-atelier-do-artista.html&ei=qiZ1UvqBDua3sATFqoCABA&psig=AFQjCNEOSL9vrk4eFCetEuGnzJcy2eR9yw&ust=1383495718513005
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A abordagem sobre os acontecimentos sociais e culturais na literatura e na arte 

anunciava os tempos modernos. A moda e o consumo faziam parte dos vários temas 

tocados pelos escritores e romancistas. Muitos deles tinham como o cerne de seus 

romances as transformações urbanas e sociais, bem como o efeito delas no cotidiano e na 

cultura das cidades europeias. Flaubert compartilhava dessa matéria-prima da vida social 

e cotidiana com outros contemporâneos, como Honoré de Balzac e Emile Zola. Este 

último teve um relacionamento estreito com os impressionistas e foi um dos literários 

mais significativos para a discussão da arte e suas conexões com a moda entre as décadas 

de 1860 e 1880 (GROOM, 2013).  

Na década de 1860 nos deparamos com a ambiguidade do ser que transita entre 

o bem e o mal na arte das epifanias da antinatureza centralizadas na discussão de Charles 

Baudelaire: “A natureza bruta, não enformada, que a cultura não tocou, perde o seu 

poder de sedução estética e o ideal de naturalidade é substituído por um ideal de 

artificialidade” (HAUSER, 1982, p. 1064). Baudelaire não tem atração pelo campo; para 

ele a cidade é atraente em seus divertimentos e brilhos artificiais e declara que a natureza 

é feia e somente a arte pode corrigi-la. 

Baudelaire busca transformar o seu prazer em conhecimento e entende que a 

inteligência e a crítica são essenciais no processo da criação artística. Ele sustenta que 

mediante a artificialidade e todos os caminhos para alcançá-la como ideal de beleza 

FIG. 16 – A burial at Ornans, 1849. Gustave Courbet. Disponível em: 
http://www.musee-orsay.fr/Acesso em: 22.10.2013. 
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tornam o natural inferior. Sobre o bem e o mal, Baudelaire considera que: “O mal é 

espontâneo, isto é, natural, ao passo que o bem é sempre produto de intenção, de 

propósito e, por consequência, artificial e antinatural” (idem, ibidem). Eis aqui a 

ambiguidade, a epifania invertida, a do ser com valores invertidos ao qual se nega o mal 

por ele pertencer ao incontrolável, ao passo que o bem pode ser formado com intenção.  

A epifania artificial foi uma das grandes discussões de Baudelaire na obra O 

pintor da vida moderna (1863); a maioria dos seus ensaios enfatiza a natureza artificial, 

compreendida como o bem controlado. No trecho sobre “Elogio da maquilagem”, 

Baudelaire critica a beleza natural e exalta a artificialidade, “o mal faz-se sem esforço, 

naturalmente, e por fatalidade; o bem é sempre o produto de uma arte” (BAUDELAIRE, 

2010, p. 71).  

O entusiasmo pelo artificial e antinatural é, de certa maneira, uma nova forma 

de escapismo romântico, uma forma de driblar a realidade de sonhos corrompidos pela 

desilusão (HAUSER, 1982). Sob essa nova epifania, a antinatureza se constitui no valor do 

artificial que se encontra na expressão da época e na paisagem urbana que inaugura 

entre tantas práticas sociais, um estilo de vida: a boemia.  

O ambiente boêmio acolhe a todos, e se torna o ponto de encontro entre artista 

e burguês. Os espaços boêmios eram constituídos por ambientes noturnos iluminados 

pela luz artificial e apropriados para múltiplos espetáculos, além de ser local de encontro 

de vários artistas que transformaram a vida boêmia em tema de suas obras literárias e 

artísticas. A obra de Manet Interior do Folies-Bergère de 1882 registra os primeiros 

ambientes iluminados artificialmente. 
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A tecnologia permitiu povoar os horários, antes dedicados ao recolhimento, o 

que agradou os que preferiam viver na noite. A cidade de Paris passou a ser iluminada 

artificialmente a partir de 1881, e desse modo a relação com a noite promoveu novos 

hábitos que modificaram a paisagem e, consequentemente, novas epifanias.  

Os indivíduos estão ligados a essa recente urbanidade impessoal que delineia 

novos costumes. Desse modo suas identidades individuais permanecem incógnitas e 

dissolvidas na coletividade. As obras que registraram a noite, apesar de ser uma 

novidade, foram um tema de preferência de um grupo restrito de artistas da época. O dia 

foi a preferência da grande maioria dos artistas impressionistas como Édouard Manet, 

Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas e outros. 

O modernismo, como um conceito artístico entre as décadas de 1860 e 1880, foi 

marcado pela rejeição da pintura histórica para se concentrar em assuntos da vida 

presente, um tema que foi fundamental para vários artistas da época, entre eles os 

impressionistas. No ensaio intitulado “La nouvelle peinture” (1876) do crítico e 

FIG. 17 - Un bar aux Folies-Bergère, 1882, Edouard Manet. Disponível em: 
http://aarkangel.wordpress.com. Acesso em: 02.02.2012.  
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romancista Edmont Duranty, há uma lista de vários artistas adeptos a esse conceito. Dum 

primeiro grupo de artistas consta o pintor belga Alfred Stevens, a quem Duranty chamou 

de "homem da modernidade", juntamente com o pintor francês Carolus-Duran pelas suas 

obras focadas na Parisienne (GROOM, 2013, p. 36). Um segundo grupo é constituído 

pelos impressionistas, Manet, Degas e Monet, que abordaram a Parisienne em outras 

circunstâncias, sob a preocupação da pintura plein air e os efeitos dessa experiência. 

Esses artistas não estavam em oposição, mas estavam conectados e compunham dois 

lados da modernidade. 

  

A Parisienne5 é uma mulher que se encontra no centro de uma roda de eventos 

culturais irradiando luz com sua presença (GROOM, 2013). Sua aparência estava 

                                                           
5
 La Parisienne no século XIX refere-se à mulher parisiense que se veste com as novidades da moda como 

parte de sua geração, de seu local e de sua urbanidade. As mulheres parisienses foram onipresentes na 
pintura impressionista, iniciando por Manet a partir de 1862 com o retrato de Victorine Meurent. 

FIG. 18 - Street Singer, 1862, Manet. 
Disponível em:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Victorin
e_Meurent.  Acesso em: 27.10.2013 
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conectada com a indústria da moda e da vanguarda. O novelista francês Arsene Houssaye, 

editor do L'Artiste: journal de la littérature et des beaux-art, observou em 1869 que havia 

apenas duas maneiras de ser uma Parisienne, “por nascimento ou por suas roupas” e 

esclarece que “a 'Parisienne' não está na moda, ela é a moda” (HOUSSAYE, op. cit. 

GROOM, 2013, p. 33). O requinte das roupas e da aparência da Parisienne faz qualquer 

um que não a acompanhe parecer um bárbaro. A cada caminhada pela cidade é possível 

reconhecer que ela está com um novo vestido. A roupa, mesmo sendo usada pela 

primeira vez, tem um caimento perfeito, um aperfeiçoamento que está submetido à 

responsabilidade dos especialistas como o criador de moda Charles Frederick Worth. O 

caimento da roupa sobre o corpo é impecável, dando a impressão de que já estava sendo 

usado havia algum tempo. A Parisienne usa a roupa a seu favor, a roupa é somente sua, 

nas mãos de costureiros inabilidosos pareceria que ela estivesse sendo usada como um 

suporte para exibir a roupa. Os círculos sociais compartilhavam com a indústria da moda, 

vestir e estar na moda eram questões relevantes e estavam presentes nas expressões 

visuais e literárias das décadas de 1870 e 1880. 

Na Exposição Universal de 1867, o pintor belga Alfred Stevens mostrou uma série 

de pinturas de mulheres solitárias trajadas com roupas sofisticadas em interiores 

luxuosos. A série apresenta várias versões da Parisienne. Esse tema foi compartilhado por 

outros artistas como: Carolus-Duran, Edgar Degas, Eva Gonzales, Edouard Manet, Berthe 

Morissot, James Tissot e Auguste Toulmouche.  

                                                                                                                                                                                
Posteriormente La Parisienne assumiu várias outras formas como a tela da cortesã Olympia (1863). Na 
década de 1870 outras mulheres compuseram a figura dessa mulher parisiense e seu estilo de vida, mas o 
que a definiu foi a aparência identificada pelas roupas sofisticadas e singulares que se tornaram referência 
para a moda. Fonte: http://www.the-art-world.com/history/impressionism3.htm. Acesso em: 27.10.2013. 
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As composições de Stevens descrevem o luxo dos materiais dos vestidos como 

elementos essenciais para definir a Parisienne. Sua série de pinturas consiste em 

mulheres solitárias vestidas de forma sofisticada com detalhes minuciosos e iluminadas 

por uma luz dourada que atravessa a janela. A composição foi comparada às pinturas do 

holandês Johannes Vermeer do século XVII. As pinturas de Stevens também 

representavam uma versão de uma realidade inatingível, cuja conotação sentimental 

passou a ser apreciada cada vez mais por grupos de consumidores de várias classes 

sociais (idem).  

 

Os impressionistas também fizeram da Parisienne a personagem de várias das suas 

telas, assim como a integração de figuras elegantemente vestidas em paisagens 

iluminadas por luz difusa, um elemento marcante nos quadros impressionistas. Em suas 

obras a atenção estava em um gradual efeito de despersonalização do vestir 

contemporâneo no sentido da desmaterialização pelo sol radiante incidindo na cena. O 

FIG. 19 - La Parisienne, 1880, Alfred Stevens. Disponível em: http://commons.wikimedia.org 
FIG. 20 - Lady with a Glove, 1869, Charles Carolus-Duran.        Disponível em: 
http://linesandcolors.com. Acessos: em 15.10.2013. 

http://artyzm.com/e_obraz.php?id=500
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ponto de partida era a transitoriedade da moda de curta duração para a inconstância do 

tempo ou da hora do dia (idem). 

Em seu ensaio, “La nouvelle peinture”, Duranty escreveu que as “características 

especiais do indivíduo moderno são suas roupas nos eventos sociais, em casa ou na rua” 

(DURANTY, apud TINTEROW and GROOM (Org.), 2013, p. 17). De acordo com os irmãos 

escritores Edmond e Jules de Goncourt, para definir o indivíduo moderno era necessário 

citar o seu traje “transfigurados pela magia de sombras e luz, pelo sol e pela poesia das 

cores que saem da mão do pintor” (GONCOURT, apud TINTEROW and GROOM, 2013, p. 

17). Esse foi o principal tema da maioria dos artistas franceses envolvidos na nova pintura 

das décadas de 1860 e 1870. Emile Zola escreveu por ocasião do Salão de 1868 sobre os 

pintores impressionistas a seguinte frase: Encontramo-nos confrontados com a única 

realidade ao incentivarmos os nossos pintores a nos reproduzir em suas telas, como nós 

somos, com os nossos trajes e costumes (ZOLA, op. cit. TINTEROW and GROOM (Org.), 

2013, p. 17). 

Tanto os irmãos Goncourt quanto Zola compartilhavam do espírito de seu tempo; 

ambos definiam a arte moderna como uma expressão de época que mais precisamente 

registra a vida e a aparência em torno de Paris, a capital da modernidade. Embora eles 

nunca tivessem declarado se os pintores tiveram um papel efetivo nesses registros, esses 

escritores confirmam nitidamente esse propósito na maioria das obras do período. Alguns 

pintores franceses tornaram o tema da aparência e dos eventos sociais e seus trajes como 

eixo principal de suas obras, como Auguste Toulmouche e James Tissot. A moda se tornou 

um tema onipresente e urbano, e, portanto, parte da temática impressionista. 
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O impressionismo é o auge da cultura estética, “cujo centro é o indivíduo e traduz 

a última consequência da renúncia romântica à vida prática, ativa” (HAUSER, 1982, p. 

1051). As representações impressionistas estavam mais próximas das experiências 

sensoriais do que o naturalismo. “A natureza bruta, não enformada, que a cultura não 

tocou, perde o seu poder de sedução estética e o ideal de naturalidade é substituído por 

um ideal de artificialidade” (idem, p. 1064). A experiência pós-romântica por trás da 

expressão impressionista caracterizou-se por uma suspeita de que “um mundo aparente 

esconda um mundo latente, e por trás de todo o consciente, um inconsciente, e por trás 

de toda a uniformidade aparente, um conflito” (idem, p. 1108). O tempo no 

impressionismo não altera o esteticismo da época, mas se torna mais um aspecto 

conciliatório com o seu contexto, ele se manifesta no transitório e na expressão da 

pincelada (idem).  

FIG. 21 - The Blue Dress, 1872, Auguste Toulmouche. Disponível em: 
http://bygoneyears.tumblr.com/page/119 
FIG. 22 - Seaside, 1878, James Tissot. Disponível em: http://hipstersleek.com/tag/seaside/ 
Acessos em:  09.01.2013. 
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A pintura plein air
6
 foi fundamental para o pintor e para o interesse do público 

que se identificavam com suas práticas sociais ao ar livre. Os impressionistas 
estavam comprometidos em expressar a realidade da vida moderna, incluindo a 
aparência moderna de seus contemporâneos. Zola concluiu que um dos 
pintores que mais se envolveu com a temática metropolitana foi Renoir, um dos 
primeiros a provocar a atenção do público no Salão de 1868 (VITTU, apud 
GROOM, 2013).  

 

O artista apresentou a imagem da modelo Lise Trehot em tamanho natural, sob a 

luz solar intensa como uma escultura de moda ou uma ilustração de moda, mas ampliada. 

O ambiente sumariamente pintado parece um palco, enquanto a atenção do espectador 

é direcionada totalmente para a modelo em uma nova versão de roupa de verão. Renoir 

define meticulosamente a luz no vestido de musselina branca contrastando com uma alta 

faixa preta. Os vestidos brancos confeccionados em delicada musselina eram apropriados 

para as férias de verão ou passeios ao ar livre. Eram roupas mais informais que 

dispensavam as armações em crinolina.  

  

                                                           
6
 “Plein air” é uma expressão francesa que significa “ao ar livre”. É usada para descrever o ato de pintar ao 

ar livre principalmente no século XIX, uma prática que se deu contrariando a pintura acadêmica 
confeccionada em estúdios. 

FIG. 23 - Lise à l'ombrelle, 1867, Pierre Auguste-Renoir. 
Disponível em: http://en.wikipedia.org. Acesso em: 
10.10.2013. 



53 
 

Os impressionistas se somaram a outros pintores de seu tempo na captação da 

vida urbana moderna explorando a moda e o estilo Parisienne. Em contrapartida, essa 

temática foi tomada como uma estratégia de marketing poderosa nas mãos de 

marchands7. Esses profissionais, juntamente com as modelos, os escritores, distribuidores 

e colecionadores de moda e arte, estavam relacionados aos impressionistas e formavam 

uma rede de relacionamento que incentivava e apoiava os artistas (GROOM, 2013).  

Todos estavam conectados com as expressões da vida moderna na metrópole que 

exigia uma renovação contínua; logo, o fluxo de inovação e mudança era essencial para as 

empresas. Apesar das conexões sociais que o tema Parisienne ofereceu aos 

impressionistas, ele era um meio para outros fins. 

Manet e outros pintores da época buscaram a legitimidade com o seu tempo, no 

tema e na espiritualidade da obra, reforçados por cenas cotidianas. Eles deslocaram o 

sentido da espiritualidade, ao transformar a paisagem em apenas um pano de fundo na 

obra, subtraindo a relação teofânica do romantismo. 

Essa proximidade é percebida no panfleto escrito por Duranty para a 2ª. Exposição 

Impressionista no qual descreve a importância da modelo para o artista impressionista, 

que correspondia de forma a atender "o ideal de seu coração e mente” (GROOM, 2013, p. 

36). Essa frase tinha relação com as modelos, esposas ou amantes - que pousavam para 

os artistas, ou ainda alguém de seu círculo íntimo com quem teria tido um 

relacionamento. A escolha da modelo enfatizava a total oposição ao modelo profissional 

ou pago dentro da tradição acadêmica. Essa escolha íntima resultou em um maior grau de 

realismo e a representação de atributos reconhecíveis, mesmo quando a modelo era 

desconhecida. Certamente a tradição de usar roupa íntima foi inspirador e conveniente 

para os artistas como Degas e Renoir, mas também nos deparamos com modelos que 

muitas vezes forneceram o seu próprio estilo pessoal como inspiração. Modelos que são 

protagonistas das narrativas da vida moderna. Os detalhes íntimos muitas vezes eram 

revelados quando a modelo era registrada com as roupas dos artistas, aumentando ainda 

mais a proximidade com a realidade. 

                                                           
7
 Marchand é um termo de origem francesa para designar o profissional que tem como atribuição intervir 

no processo de distribuição da produção de um artista. 
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Vários registros declaravam a proximidade do artista com a moda através da 

modelo que é adepta da moda, como o quadro de Camille de 1866, pintado por Claude 

Monet. No quadro Monet registrou minuciosamente o jogo de luz e sombra do vestido 

listrado da modelo. Camille era conhecida pela sua dedicação em estar na moda. Seu 

vestido listrado aparece em vários quadros com detalhes alterados, sugerindo uma 

suposta interferência do próprio artista. A pintura foi referência para as ilustrações de 

moda de catálogos das lojas de departamento (idem). 

     

 

 

Outras pinturas com a modelo Camille Monet foram confeccionadas entre 1866 e 

1872; no entanto, o corte e a simplicidade de suas roupas valorizaram acima de tudo a 

captação do conceito da modelo como participante ativa. A roupa ganha ênfase devido à 

personalidade da modelo e o quanto ela demonstra ter intimidade com o que veste.  

FIG. 24 - Camille, 1866, Claude Monet.  
FIG. 25 - Promenade dress, foto de 1868. Disponíveis em: http://sienaitaly.blogspot.com.br e 
http://unwrinkling.com. Acessos em: 10.10.2013.  

http://unwrinkling.com/wp-content/uploads/2013/09/cartes-de-visite.jpg
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Camille Monet foi a modelo preferida de Monet e, através de suas pinturas, se 

tornou a encarnação da feminilidade e do estilo parisiense, a verdadeira Parisienne, um 

produto de exportação (idem). Sua moda se tornou icônica e provocou múltiplas leituras 

e cópias. 

No Salão de 1879, o poeta simbolista e crítico Joris-Karl Huysmans criticou os 

artistas, alegando que eles foram mais costureiros que pintores, e que a elegância das 

manequins em seus sofisticados vestidos era apenas um pretexto para propagar a vida 

moderna (idem). Entretanto, Huysmans admitiu que os impressionistas foram os pintores 

da moda mais eficazes em sua compreensão da modernidade. Para ele o verdadeiro 

artista era o que revelava tanto os aspectos exteriores quanto os interiores de uma 

mulher. Várias pinturas impressionistas foram convertidas em ilustrações dos catálogos 

das lojas de departamento (GROOM, 2013). 

FIG. 26 - Camille and Bazille, 1865, Claude Monet.   
FIG. 27 - Vestido americano para o dia, 1862–64. Disponíveis em: http://artseverydayliving.com e 
http://www.metmuseum.org. Acessos em: 08.10.2013. 
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Paris era o grande cenário para essa efervescência de conexões e qualquer 

estrangeiro que desembarcasse na Gare de Lyon era tomado de impacto e admiração 

pela dimensão da cidade e suas variedades visuais como os teatros, os cafés elegantes, as 

lojas de departamento, os bons restaurantes e acima de tudo a multidão e a Parisienne. 

Ela era a mulher elegante e moderna, a quem Mouret Octave, o personagem provincial 

de Emile Zola na obra Paraíso das damas, coloca no topo de sua lista de atrações 

turísticas.   

A Parisienne foi a conexão entre literatura, arte e moda no final do século XIX. A 

indústria da moda e da confecção consumidas pela Parisienne se tornaram estratégicas 

para os fabricantes e os investidores comerciais. As lojas de departamento propiciaram 

grandes fortunas aos seus proprietários, que se transformaram em magnatas e 

colecionadores de obras vanguardistas. Entre eles estava Jean Dollfus, proprietário da loja 

FIG. 28 - In the Conservatory, 1881, Albert Bartholomé. 
FIG. 29 - Vestido de verão de Madame Bartholomé, 1880. Disponíveis em: 
http://www.chicagonow.com. Acessos em: 02.11.2013. 
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de tecidos Hoschede Blemont et Cie, e colecionador de obras de Eugene Boudin, Manet, 

Monet e Alfred Sisley, além de ser amigo íntimo de Renoir. 

Os proprietários da grande loja La Samaritaine, o casal Ernest Cognacq e Marie 

Louise Jay, também eram colecionadores de obras impressionistas que passaram a 

adquirir a partir dos anos 1870, principalmente de Boudin, Degas e Monet. De acordo 

com o historiador cultural Ulrich Lehmann, esses grandes proprietários do merchandising 

pregavam o ideal de exclusividade e originalidade e suas aquisições eram uma plataforma 

de justificativa aos seus discursos. O público em geral acreditava que eles eram bem 

intencionados em disponibilizar produtos de alta qualidade em suas lojas, quando na 

verdade comercializavam objetos produzidos em escala de mercado de massa (LEHMANN 

apud GROOM, 2013). Foi essa abertura à novidade e à especulação que levou à sua 

apreciação da novidade única e absoluta da vanguarda. Dessa forma as lojas de 

departamento se tornaram estrategistas e marqueteiras e procuraram atrair para suas 

lojas os mesmos consumidores das galerias de arte. Jean Dollfus e o casal Cognacq-Jays 

ajudaram a desenvolver o gosto por estilos de vida modernos, com modas e mercadorias 

que foram espelhadas nas pinturas colecionadas por eles (idem). Os industriais estudaram 

o mercado de arte e desenvolveram relações com comerciantes e artistas, além de serem 

aliados importantes para os impressionistas no incentivo e na compra de suas obras. 

Na segunda metade do século XIX, eram muitos os profissionais no negócio de 

moda em Paris, desde produtores de matérias-primas responsáveis em trazer o novo para 

a clientela, até designers industriais, artistas, industriais e ilustradores de moda que 

desenhavam para as revistas e os catálogos.  

Alguns designers industriais ganharam importância no mercado da moda ao 

desenhar os acessórios mais requisitados para a silhueta da época, o espartilho e a 

crinolina, que foram patenteados. Esses produtos passaram a ser vendidos prontos, não 

mais por encomenda como anteriormente. Os ilustradores foram responsáveis pelas 

imagens de moda e de produtos de moda parisiense que se espalharam por toda a 

Europa. 

A palavra “moda” foi substituída por nouveautè, a novidade que passou a 

significar o universo da moda. As lojas de departamento de Paris se tornaram os 
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fornecedores de artigos de moda, vendendo tudo o que era necessário para equipar a 

Parisienne elegante. As imagens e práticas foram sendo imitadas pelas províncias através 

das costureiras. A produção de tecidos e padronagens eram feita pelos designers 

industriais a partir dos modelos do mercado parisiense.   

A pintura possibilitava que os seus contemporâneos reconhecessem uma mulher 

específica da modernidade; isso implicava que o pintor conscientemente empregou o 

guarda-roupa contemporâneo de sua modelo em favor de sua arte vanguardista. O 

empréstimo de elementos tão palpáveis e próximos do cotidiano acentuava a rejeição das 

emoções que fazia parte dos temas impressionistas. O objetivo era fazer com que os 

objetos se fundissem na subjetividade, sugerindo as primeiras fases do fluxo da 

consciência, uma abordagem de interesse da psicanálise na virada do século XIX para o 

XX. Uma parcela dessa experiência encontrava-se em uma falta de consciência que 

contribuía para libertar o inconsciente; consequentemente, o olho do espectador era 

chamado a participar (KARL, 1988). A questão da visão é o foco do próximo capítulo em 

que buscamos entender a experiência visual e sua relação entre razão e sensibilidade nas 

escolhas de consumo. Averiguar essas questões nos remete a algo que nos interessa nas 

escolhas da moda com relação à contemporaneidade e à questão do simbólico na 

aparência.  
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CULTURA DE MASSIFICAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A MODA 
E A APARÊNCIA 
 

Capítulo 2  
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2 Cultura de massificação e sua relação com a moda e a 
aparência 
 
 
 

O sistema da moda teve seu início em meio ao desenvolvimento da cultura de 

massa e do consumo no século XIX. As produções de massa impulsionaram o consumo 

por meio de ciclos rápidos entre modas e modismos. Para impulsionar esse ciclo, foi 

necessário desenvolver pesquisas e experiências perceptivas visuais para gerar estímulos 

no indivíduo. Esses meios de capturar a atenção do indivíduo ganhou proporção com as 

lojas de departamento nos grandes centros urbanos, Paris e Londres.  Como extensão 

desses desenvolvimentos, encerramos o capítulo com uma análise específica que 

envolveu moda e arte. Durante a Primeira Guerra Mundial, a França deixou de ser o 

centro cultural que foi deslocado para os Estados Unidos. Interessa-nos neste contexto 

um contraponto entre o trabalho de dois franceses na América que contribuíram para o 

desenvolvimento da moda, Paul Poiret com o ready-to-wear e Marcel Duchamp com o 

ready-made. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem da capa do capítulo 2 - pg. 53 – Paul Poiret Dress Bain News Service 

Photograph Public, 1914. Disponível em: http://kamistad.net/pic-9/poiret. 

Acesso em 18.12.2013 
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2.1 Cultura de consumo – Modismos e modas 
 

A roupa é uma mercadoria comum a todas as classes sociais e oferece um campo 

promissor para discutir a diferenciação entre elas. O fato que desencadeou mudanças 

expressivas nas vestimentas tem início na França de Luís XVI – final do século XVIII – , 

período em que ainda vigoravam as leis suntuárias que regulavam o uso das roupas entre 

as classes sociais estabelecidas desde a Idade Média. Elas funcionavam como um 

mecanismo de controle político, econômico e social dirigido à proteção das indústrias 

nacionais, restringindo a importação de produtos estrangeiros e a codificação do luxo. 

Elas também se aplicavam como mediadora limitando o uso de determinadas vestes às 

classes sociais, reservando o uso exclusivo à nobreza (RUBIO, 2010). O processo histórico 

pós-revolução inviabilizou a continuidade dos códigos monárquicos para a vestimenta e 

aparência. No âmbito urbano tornou-se impraticável usar os códigos anteriores, pois 

insistir em seu uso denunciaria a preferência pela monarquia, e o preço muitas vezes era 

a decapitação. A simplificação geral no vestir e na aparência estava em consonância com 

as camadas sociais transgressoras que provocaram a revolução, tanto pelo seu 

posicionamento político, quanto pela sua condição econômica. Uma tendência ao 

despojamento na roupa e na aparência se instalou após a Revolução Francesa. 

Em 29 de outubro de 1793, a Convenção Nacional francesa declarava o princípio 

universal de liberdade indumentária mediante um decreto segundo o qual nenhuma 

pessoa poderia obrigar a outra a vestir-se de uma maneira determinada, e cada indivíduo 

era livre para usar a roupa mais conveniente ao seu sexo (PERROT, apud RUBIO, 2010). De 

forma muito lenta foi-se instituindo o direito democrático à moda. Apesar dessa 

conquista, a burguesia continuou aspirando à tradição europeia de ter a roupa como um 

status. Ao longo do século XIX eles buscaram o paradigma do ideal cortesão centrado no 

cuidado extremo da imagem e da distinção pessoal (idem). Nesse contexto a moda 

retornou como um indicador social importante e teve seu auge na busca da distinção na 

aparência por volta de 1840 no período vitoriano. Uma década depois, os valores sobre a 

aparência e o vestir começaram a se dissolver com a produção em massa. Desse modo a 

função de distinções sociais passou a ser ignorada ou ludibriada (FORTY, apud RUBIO, 

2010). 
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Esse fato motivou a criação de roupas prontas e baratas que possibilitou que 

pessoas de todas as posições sociais usassem trajes similares, como os ternos masculinos 

pretos formais que atravessaram toda a segunda metade do século XIX. A referência 

dessa peça do vestuário é proveniente da alta sociedade, assim como o uso do preto, que 

indicava uma personalidade marcante, uma qualidade enfatizada na literatura de época 

em alguns personagens, que, de maneira sensível, através da narrativa, conseguiram 

captar o uso do preto “como tentativas de afirmação e controle” de quem as usava 

(HARVEY, 2003, p. 25). O preto não era uma cor presente nas roupas do século XIX. É 

interessante acrescentar que George Brummell, o dândi inglês, foi um dos primeiros a 

utilizar o preto como parte da composição de sua aparência que o distinguia dos demais 

por volta de 1815. O preto intenso era conseguido com anilinas que só alcançaram uma 

boa qualidade depois do seu aperfeiçoamento na década de 1860, quando foi possível 

desenvolver os corantes sintéticos. 

O terno preto e o casaco-sobretudo foram adotados como peças importantes 

para o cotidiano. Ambos atendiam aos códigos solicitados por determinados espaços 

públicos específicos e, ao mesmo tempo que se democratizavam, ganhavam valor de 

moeda de troca. Esses trajes tiveram referência na nobreza e na alta burguesia e 

representavam “respeitabilidade”, uma virtude central do século XVIII que passou a ser 

comprada no século seguinte. Essa importância foi experimentada por Karl Marx, em uma 

determinada situação na qual ele entendeu que seu casaco se tornara uma moeda de 

troca literalmente, levando-o a concluir que “numa sociedade da roupa, (...)” ela “é tanto 

uma moeda quanto um meio de incorporação” (STALLYBRASS, 2004, p. 18). 

A relação de Marx com seu casaco ficou registrada no primeiro livro da obra O 

capital de 1867 (STALLYBRASS, 2004). Para que ele pudesse produzir sua obra era 

necessário pesquisar na biblioteca do Museu Britânico e, portanto, ele deveria parecer 

distinto trajando no mínimo um casaco em boas condições, uma exigência para se 

frequentar espaços públicos. Entre suas idas e vindas, Marx penhorava o seu casaco e os 

de sua família para poder pesquisar e dar forma a uma de suas grandes obras (idem). 

Quando ele voltava a penhorar os casacos, utilizava o dinheiro para obter material de 

trabalho, e quando necessitava pesquisar, retornava à penhora para retirar o casaco, já 

que o museu exigia uma aparência distinta e no mínimo uma roupa apresentável para 

circular e usar a biblioteca. O casaco de Marx é o título do livro de Peter Stallybrass (2004) 
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que descreve como se deu a definição para Marx de um objeto que é fabricado para 

vestir, mas que é também uma mercadoria passível de ser negociada várias vezes. Apesar 

de as classes menos privilegiadas não terem poder aquisitivo para competir com as 

classes que ditavam os códigos, cabia a elas, se quisessem frequentar determinados 

espaços públicos, providenciar um casaco como símbolo de distinção. 

Enquanto prevaleceu estável o sistema do traje, cada grupo social se satisfazia 

em usar as roupas cabíveis à sua classe social. Quando as barreiras entre eles começaram 

a se dissolver, foi possível aspirar a melhores aquisições, que em geral eram cópias dos 

objetos e roupas de grupos sociais mais exclusivos. Consequentemente, os símbolos que 

constituíam a aparência de um grupo privilegiado foram comprometidos e deslocados de 

sua origem. Como sabemos, imitar o que admiramos é um traço humano fundamental. 

A ênfase dada à roupa como símbolo de distinção foi a última instância que 

sobrou do que anteriormente era determinado pela alta burguesia e pela nobreza. A 

roupa se tornou ícone e a aparência, uma imagem determinante na modernidade, uma 

via de acesso social do sujeito a seus desejos: a de satisfazer seus desejos e o status social 

como realização. 

Uma análise interessante foi desenvolvida por Margareth Cohen a partir da 

apropriação de um trecho da obra O capital de Marx sobre “A imagem é o ouro do campo 

simbólico da modernidade” (COHEN, op. cit. CHARNEY, SCHWARTZ, 2001, p. 339). O 

trecho recortado por Cohen, “O dinheiro ou a circulação de mercadorias”, sofreu uma 

alteração na substituição da palavra “ouro” por “imagem” e “mercadoria” por 

“representação”, que acabou tendo a seguinte estrutura (idem, p. 339). 

Como a imagem não revela o que nela se transforma, converte-se tudo, 
representações ou não, em imagens (...). E não escapam dessa alquimia nem 
mesmo os ossos dos santos nem as res sacrosanctae, extra commercium 
hominum (coisas sacrossantas, excluídas do comércio humano). Como na 
imagem é apagada toda a diferença qualitativa entre as representações, ela 
elimina por sua vez, como nivelador radical, todas as diferenças (COHEN, op. cit. 
CHARNEY, SCHWARTZ, 2001, p. 339). 

 

Cohen explica que, apesar de Marx ter elaborado um diagrama da estrutura do 

valor econômico na sociedade capitalista, ele é aplicável não apenas sobre a estrutura de 

valor na sociedade capitalista, mas também sobre a estrutura de valor simbólico. 
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Dando continuidade à citação de Marx sobre o valor simbólico, Jonathan Crary 

aponta que, a exemplo do que afirma Marx em relação ao dinheiro, a fotografia foi 

também um grande nivelador e elemento democratizante, ou melhor, ela como imagem 

se torna a grande referência do campo simbólico da modernidade (CRARY, op. cit. 

CHARNEY, SCHWARTZ, 2001, p. 339). A fotografia foi o instrumento de registro que 

compartilhou com a moda a divulgação da aparência. A moda moderna desempenhou um 

papel fundamental na apresentação do indivíduo, cujas atividades públicas requeriam 

identidades adequadas aos cenários de relação social e cultural de que agora desfrutam. 

E o papel da fotografia era testemunhar o presente. 

Retornando à discussão sobre a aparência e o vestir, mais do que nunca a 

relação entre a aparência e suas referências respaldou as primeiras decisões para os 

processos industriais, ao lançar mão de elementos e produtos sofisticados da nobreza e 

da alta burguesia. Grande parte dos artistas e desenhistas que auxiliaram no desenho das 

primeiras peças para produção em massa vinha de uma esfera de consumo exclusivo de 

objetos de luxo.  

A burguesia do século XIX, principalmente a francesa, continuou aspirando ao 

modelo cortês de consumo, e de fato eles se apoderaram dos padrões de consumo da 

aristocracia, utilizando-os como armas em sua contínua batalha por um status mais alto. 

A aparência como imagem construída é o primeiro lugar para se emitir 

mensagens de posição social, algo que foi explorado pela burguesia para competir com a 

nobreza. Os desdobramentos dessa relação entre produtos e objetos dos dois universos – 

nobre e burguês – já despontam com momentos de entrelaçamento, ao mesmo tempo 

que forças produtoras tentam manter uma resistência contrária pela diferença entre 

ambos. 

Após o impacto da produção massificada e a verificação de que vários objetos 

nobres foram referência para as cópias, uma força contrária se manifestou – a alta-

costura. Tratava-se de uma produção exclusiva constituída por roupas únicas 

confeccionadas com matérias-primas nobres e raras, um segmento iniciado pelo inglês 

Charles Frederick Worth em Paris. Essa produção exclusiva chamou a atenção da 

aristocracia e posteriormente de burgueses com alto poder aquisitivo. As criações de 

moda de Worth se diferenciavam pela impecabilidade de modelagem, acabamento e 
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bordados de várias técnicas usando materiais exóticos como metais, pedras preciosas e 

semipreciosas, retornando aos trajes complexos do auge da aristocracia. A partir da 

década de 1880, a definição dessa prática sofisticada de produção de roupas passou a ser 

denominada alta-costura (SAILLARD, ZAZZO, 2012). O ciclo de criação dessas roupas 

passou a acompanhar as estações do ano e sempre enfatizava a novidade nas coleções; 

logo, gradativamente esse processo foi se consolidando no sistema existente na moda 

contemporânea.  

A produção das roupas para os magazines, por um lado, funcionava como um 

eco de cópias da alta-costura em modelos mais simplificados. A nova interpretação nas 

roupas somava-se a uma simplificação dos modelos nobres, modificando os significados 

da roupa. Gradativamente ocorreu uma substituição dos velhos vínculos entre identidade 

pela aparência e classe social por construções mais livres e representativas da 

individualidade, levadas ao extremo nas roupas urbanas modernas (RUBIO, 2010).  

Por volta de 1885 já era possível perceber uma nova consciência mediante as 

mudanças aceleradas e permeadas por experiências das quais emergiriam direções para o 

contexto do modernismo. No início do século XX, instituições como a Escola de Werkbund 

e a Bauhaus seriam propostas para suprir um processo criativo de resultados 

mecanizados e produção massificada, e que de alguma maneira conseguiram incluir em 

suas produções a roupa. Em contrapartida, em 1925, o Art Deco aparece na França, 

decorrente da Feira de Artes Industriais e Decorativas, como um estilo escapista para ser 

consumido por um público de um alto poder aquisitivo e que não pretendia ser 

identificado pelo uso de produtos estandardizados.  

Durante o período de adaptação e início da distinção dos dois segmentos – o 

exclusivo e o massificado – o sistema da moda despontou como um dos segmentos que 

mais promoveu mudanças efetivas nos séculos XIX e XX, além de ser uma produção de 

grande movimento econômico. Sob esse aspecto a França, durante a Primeira Guerra 

Mundial, viu os EUA como um macroconsumidor que necessitava ser doutrinado pela 

cultura da moda europeia, uma abordagem a que retornaremos no próximo subcapítulo. 

Na Inglaterra as mudanças na moda e nos modismos se espalhavam rapidamente 

a partir de Londres, considerado o centro geográfico e social da moda. Diferentemente da 
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França, os produtos ingleses tinham sua produção em grandes quantidades e 

necessitavam de uma mudança constante para atrair o consumidor. As inovações se 

espalhavam rapidamente pelas províncias de tal maneira que era possível traçar a 

profundidade da influência segundo a distância percorrida a partir da metrópole. O 

aspecto central e característico desse novo fenômeno era a absoluta rapidez com que a 

novidade era consumida, e na Inglaterra esse ritmo acelerado faz perder a luz da 

novidade logo após o contato com ela. 

A massificação do tecido ocorreu na Inglaterra bem antes da produção de 

roupas, e antecipou o processo de mudança rápida no produto e na aparência. 

Gradativamente, aumentava o número de grupos sociais e produtos afetados pela nova 

dinâmica das novidades.  

Que um objeto não tenha se exaurido em sua utilidade não é mais motivo 
suficiente para sua preservação; se ele é ou não capaz de satisfazer a condição 
mais importante de estar na moda é agora o fato decisivo (McCRACKEN, 2003, 
p. 39). 

 

A moda acabou por gerar várias implicações, entre elas a obsolescência. Modas e 

modismos tiveram uma dinâmica sem precedentes no consumo, que passou a 

impulsionar o cotidiano de várias classes como passatempo. O novo estava sempre 

presente nas vitrinas, criando uma prática de retornar aos locais comerciais para ver o 

que havia de interessante, substituindo algumas práticas sociais pelos passeios aos 

centros comerciais.  

Como consequência da novidade, as roupas adquiriram a função de manter o 

status ao mesmo tempo que o consumo passou a funcionar como um tipo de 

entretenimento. Ser o primeiro a usar a novidade gerava uma vigília para saber o 

momento de abandoná-la, uma vez que posteriormente outros grupos passariam a 

consumi-la, então era hora de procurar outra novidade. Para o filósofo contemporâneo 

Lars Svendsen (2010), há um aspecto relevante sobre o consumo como entretenimento, a 

sua dimensão e seu papel simbólicos que desempenharam uma função importante na 

formação da identidade. Status e entretenimento foram impulsionados pelo consumo, 

principalmente com os novos espaços comerciais criados no século XIX, as lojas de 

departamento. Os novos espaços comerciais são a resposta para a consolidação da 
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burguesia como protagonista do desenvolvimento econômico e da promoção social, que 

agora possui objetos que supostamente agregam valor à sua aparência. 

As lojas de departamento tiveram um papel relevante na promoção de sentidos 

e sentimentos produzidos a partir de experiências inusitadas como as cenografias 

sofisticadas, além dos serviços agora oferecidos de forma tão receptiva e próxima do 

consumidor.  

Esses novos espaços comerciais ofereciam às mulheres da burguesia um 

simulacro de ambientes que elas raramente haviam entrado e que, até recentemente, 

eram associados a classes sociais privilegiadas, ou considerados inadequados à 

frequentação feminina. A partir de 1870 outros tipos de comércio se aproximaram das 

lojas de departamento como forma de incentivar uma variedade de experiências 

sensoriais em uma experiência de consumo desejável e sedutora. As casas de chá, os 

clubes de mulheres, os restaurantes, os hotéis e as confeitarias, todos reunidos 

funcionavam como locais que as mulheres sozinhas podiam fazer uma pausa para 

revigorar-se das atividades de consumo (CHARNEY, SCHWARTZ, 2001). 

As lojas de departamento surgiram em Londres antes de Paris. Os ingleses 

concentraram suas vendas nos algodões e lãs, enquanto os franceses nas sedas, brocados 

e tecidos exóticos. Para os ingleses tratava-se de impor a vitória dos têxteis industriais, já 

que as lojas de bairro eram insuficientes para a produção em massa. Os parisienses 

adotaram as lojas de departamento e sofisticaram suas vendas, transformando-as em um 

negócio muito mais que apenas uma habilidade técnica, um cerimonial que incluía uma 

decoração sofisticada, etiqueta de atendimento, uma cenografia e uma coreografia de 

movimentos e gestos dos vendedores. Tudo em uma sincronia bem marcada para 

transformar o consumo em um espetáculo. 

A cenografia foi um aparato utilizado nos interiores dos ateliês de alta-costura e 

também nos interiores das lojas de departamento. Para os ateliês de alta-costura, artistas 

eram convidados para produzirem uma verdadeira transformação, tornando os espaços 

exclusivos e eficazes na comunicação do estilo do criador, como um éden privado (RUBIO, 

2010).  
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Os interiores da alta-costura e das lojas de departamento diferiam pelo 

contraste. Os ateliês eram mais seletivos com uma criação reduzida e uma cenografia 

para que o cliente observasse todos os detalhes requintados. A loja de departamento era 

uma sucessão de elementos e efeitos visuais para causar impacto pela quantidade, com 

pouca ênfase aos detalhes (RUBIO, 2010). 

Uma das primeiras obras literárias que tem a loja de departamento como cenário 

de um romance é O paraíso das damas (1883) de Emile Zola. O romance tece abordagens 

e mecanismos capitalistas através das práticas comerciais em primeiro plano. Os 

acontecimentos e o cotidiano das lojas se tornaram um rico material para as crônicas que 

alimentariam a literatura e os jornais da época. 

Apesar de vários registros sobre o consumo do período associar as práticas de 

compras às mulheres, a partir de 1860 as lojas de departamento ampliaram o seu público 

incluindo o masculino. Os esforços para manter as mulheres como protagonistas 

continuavam e cada vez mais as inseriam na cultura comercial. A publicidade, os 

catálogos e os interiores das lojas auxiliaram na organização e na consolidação da prática 

de consumo. Com o tempo fazer compras passou a ser agradável e respeitável, 

principalmente para o público feminino, que conquistou uma suposta autorrealização e 

independência. “A loja de departamento se esforça para ampliar sua clientela ao conjunto 

da burguesia, desde a mulher rica que quer luxo a bom preço, até a trabalhadora que 

compra a ilusão do luxo” (ZOLA, 2008, p. 19).  

FIG. 30. Ateliê Worth, 1907. Disponível em: http://www.avictorian.com.  
FIG. 31. Interior da loja da Selfridges, 1909. Disponível em: http://www.globalblue.com. Acessos 
em: 17.10.2013. 
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A mulher tornou-se uma protagonista que transita entre os carregados 

ambientes domésticos aos magníficos cenários públicos. Entre tantos espaços urbanos, o 

local preferido eram as lojas de departamento, onde a moda exercia seu poder de 

sedução através das multicoloridas vitrinas comerciais. Esses ambientes suscitavam a 

fantasia dos indivíduos e supunha-se ser um cenário capaz de provocar "deleite e prazer, 

um novo dom ou um pequeno paraíso onde a participação e o envolvimento das damas 

eram aparentemente maiores" (idem, p. 39).  

Entre várias lojas importantes, a londrina Selfridges, fundada pelo americano 

Harry Gordon Selfridges, se tornou uma referência como geradora da cultura urbana de 

frequentar lojas de departamento ao implantar um restaurante, um andar de ofertas e 

vitrines especiais. Várias lojas acompanharam essas novidades, propondo decorações 

luxuosas, arquitetura específica para as atividades do consumo, comodidades, 

entretenimentos e o apoio de uma publicidade extensiva. Todas essas ações tinham o 

objetivo de levar o cliente a considerar as compras não como um ato econômico, mas 

como um evento social e cultural. Algumas lojas foram criticadas pelos seus excessos 

decorativos como forma de envolver o cliente em um espetáculo de várias experiências. A 

imprensa teve um papel importante ao divulgar repetidamente o consumo como um 

entretenimento feminino, público e sensual, e identificando a prática como uma cultura 

do prazer.  

A publicidade da Selfridges definiu e redefiniu uma gama de prazeres associados 

ao consumo, alguns inconcebíveis para a época, como a sala de descanso que foi 

executada somente em 2013.8 Em sua reinauguração em 1909, a loja contava com luz 

elétrica e sugeria aos consumidores eventos noturnos de visita as suas vitrines tornando-

as um centro de atrações: “Fazer compras na Selfridges é um prazer – um passatempo – 

uma recreação (...). Algo mais do que simplesmente fazer compras” (CHARNEY, 

SCHWARTZ, 2001, p. 199). 

A contribuição da Selfridges foi o desenvolvimento de parâmetros para as lojas 

de departamento, os argumentos do varejo de massa que conseguiu reunir a cultura de 

elite e a popular e que acabou por comparar as práticas de compras modernas a formas 

                                                           
8
 O projeto de um espaço pós-compra é de 1909, mas nunca foi executado. A versão de 2013 da sala do 

silêncio é minimalista com iluminação especial a partir do projeto do arquiteto Alec Cochrane e pelo 
consultor e ex-monge budista Andy Puddicombe; ambos fizeram uma conexão entre religião e consumo.  
Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em 17.10.2013. 
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urbanas de lazer. Dentro desse objetivo a loja projetou e divulgou seus departamentos 

como uma combinação de cultura de elite e de massa. 

A Selfridges se tornou íntima de seus consumidores ao afirmar que seu ambiente 

era um “lar fora do lar”, oferecendo aos clientes cenários para o que antes eram 

consideradas formas privadas de socialização. A loja rompia com as relações formais e 

podia ser tanto um lar no espaço público, quanto algo que contrastava com a vida 

doméstica burguesa feminina a qual lhes era negado o prazer (idem, p. 209). 

O cotidiano da Selfridges é tema de uma das mais novas séries de 2012 sob o 

título, Mr. Selfridge.9 O personagem principal, que dá nome à série, é o empresário 

extravagante e fundador da loja de departamento Harry Gordon Selfridge, que mudou a 

maneira de consumir das mulheres britânicas no século XIX. 

 

 

 

 

Harry Selfridge se orgulhava e propagandeava que sua loja de departamento era 

a terceira maior atração turística de Londres, depois da Abadia de Westminster e da Torre 

de Londres (WOODHEAD, 2012). Em 2013 a loja continua contribuindo para o prazer do 

consumo ao recuperar, em plena época de liquidações, a Sala do Silêncio (No Noise), um 

                                                           
9
   “Mr Selfridge” é uma série para TV com produção-executiva de Kate Lewis e Rebecca Eaton, numa 

parceria entre os canais ITV (Reino Unido) e PBS (EUA). 

FIG. 32 - Imagem da minissérie “Mr. Selfridge”. Disponível em: http://teleseries.uol.com.br. 
Acesso em: 17.10.2013.  
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espaço de estímulo à calma criado para as pessoas se isolarem da voracidade do 

consumo. Trata-se da reedição de uma ideia que já havia sido adotada pela Selfridges em 

1909 e o objetivo é oferecer momentos de paz e tranquilidade em um mundo que nos 

bombardeia com informação e estímulos. Além do espaço para isolamento e reflexão, a 

iniciativa inclui mensagens de meditação criadas por um monge budista, com o objetivo 

de oferecer aos londrinos um local para que se concentrem no mais importante: a busca 

da qualidade, do consumo, é claro.  

Na virada do século XIX para o XX as classes sociais alcançaram uma 

estabilidade financeira e as atividades geradas pela economia industrial incentivavam 

a uma prosperidade. As relações sociais estavam centradas no hábito das cerimônias 

oficiais e das recepções sob as exigências de uma “formalidade da aparência”, e para 

esses eventos era necessário o uso de roupas adequadas para frequentar o teatro, a 

ópera e o turfe10 (BOUCHER, 2010, p. 110). A vida mundana exigia formalidade e 

suporte para uma aparência sofisticada e distinta, não importava se fosse aristocrata 

ou burguesa. Ambas eram consumidores de novos hábitos extravagantes, como as 

roupas das lojas de departamento e também dos ateliês de alta-costura. As novidades 

eram mostradas pelas constantes trocas das vitrinas das lojas de departamento. 

Paralelamente era possível ver lançamentos nas exposições universais que 

aconteciam em Paris todo ano. A Selfridges fazia parte dessa efervescência de 

lançamentos e desde o início pensava em produzir espaços específicos para apoiar 

seus clientes em suas atividades, entre eles a sala de descanso. 

O projeto da Selfridges de 1909 correspondia às expectativas de seus 

consumidores e o projeto inaugurado no novo milênio seguiu a ideia original: "Um 

retiro para descansar da voracidade das liquidações e recuperar as forças", segundo 

lembrou a empresa por meio de um comunicado (CHARNEY, SCHWARTZ, 2001, p. 

211). O ex-monge budista Andy Puddicombe, um dos fundadores da Headspace, 

auxiliou no conceito da sala com a proposta de desmitificar a meditação e torná-la 

prática na vida diária. Puddicombe sugeriu que as pessoas usassem cartazes com 

                                                           
10

 Turfe é o nome do esporte britânico que promove e incentiva corridas de cavalos, e se tornou um dos 
eventos preferidos da nobreza e principalmente dos burgueses no século XIX, um evento ideal para desfilar 
as novidades da moda. 
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mensagens e conselhos sobre práticas de meditação, que estarão disponíveis em 

versão digital no site da Selfridges. 

              

 

 

O atual projeto da Selfridges lançou outras iniciativas: 1) The Quiet Shop é uma 

área de venda reservada onde os produtos de marcas famosas são vendidos sem os 

rótulos; 2) Headspace é um espaço de mensagens de meditação para serem usadas 

diariamente, criadas pelo monge budista Andy Puddicombe e 3) What´s on – concerto da 

peça 4'33", de John Cage, executado por músicos em silêncio que não tocam e o som é o 

da plateia. 

 

As práticas de consumo passaram a constituir os costumes dos séculos XIX e XX. 

Para o sociólogo Alain Touraine, a modernidade significou o desenvolvimento de um 

FIG. 33 e 34. A “Sala do silêncio” de 2013 tem como objetivo oferecer momentos de paz 
e tranquilidade num mundo que nos bombardeia com informação e estímulos. 
Disponíveis em: http://www.dezeen.com. Acessos em: 17.10.2013. 

FIG. 35: Vitrine da Selfridges, 2013. 
Mercadoria em uma sacola minimalista. 
Disponível em: http://www.modalogia.com. 
Acesso em: 25.02.2013. 

 

http://www.dezeen.com/tag/selfridges/
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sistema de produção e distribuição de bens culturais que ameaçou a autodefinição 

cultural de muitos indivíduos. Esses indivíduos anteciparam o progresso pessoal e social 

através de um aumento da sensação de sua própria subjetividade, mas esta subjetividade 

estava ameaçada porque a cultura passou a ser industrialmente produzida e distribuída. A 

subjetividade se manifestou de duas maneiras: como uma força de oposição à 

dominação, e pelo reconhecimento desse indivíduo como pessoa única com quem os 

outros manterão relações. Os novos movimentos sociais lutaram por uma "criatividade 

cultural, autonomia e a capacidade de agir sobre todos os aspectos da experiência 

humana" (TOURAINE, op. cit. HAFERKAMP, SMELSER, 1992, p. 34). O desejo de criar 

novas experiências cotidianas fez das lojas de departamento um espaço importante para 

o status do indivíduo moderno. 

Os estratagemas criados para o consumo foram inúmeros com propostas 

totalmente inusitadas e impactantes em uma sociedade que Guy Debord denominou 

“sociedade do espetáculo” (2003). Outros aspectos dessa experiência oferecida por 

espaços comerciais, como a natureza do consumo e da produção de massa, foram objetos 

de pesquisa de Rosalind Willians em sua obra Dream Worlds: Mass Consumption in Late 

Nineteenth Century France (1982). Seu livro contribui para a reflexão sobre o consumo e 

possibilita detectar três estilos de consumo: 

O primeiro estilo discute a adoção de novas e fantásticas ideias de luxúria 

somadas à preservação da aristocracia. Esse estilo de vida era ambicionado pela alta 

sociedade burguesa, que ansiava viver as grandes experiências dos nobres. O segundo 

trata da elite que acreditava na existência de um modo especial de consumo, capaz de 

criar uma nova aristocracia, colocando acima da massa aqueles cuja visão estética e 

artística fossem superiores. Willians define ser esse o modelo de consumo inspirado por 

Beau Brummel e pelos dândis que seguiam seu exemplo, tanto na Inglaterra quanto na 

França, discutido no 1º. capítulo, 1.3 subitem. Esse conceito de consumo elitista é tomado 

como uma tentativa de rivalizar com os excessos e a banalidade de uma sociedade 

burguesa preocupada com bens e indiferente a ideias e normas de conduta.  

O último modelo propõe a democracia de consumo, e é derivado do movimento 

inglês das artes decorativas, o Arts and Crafts. A proposta do movimento se opõe às 
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pretensões aristocráticas da burguesia. Esse estilo não cultua a formação de uma nova 

aristocracia, mas sim, um modo de consumo que fosse acessível, modesto e dignificante. 

Dos três estilos categorizados por Willians, o que mais nos chama a atenção é a 

segunda categoria de consumo, por se tratar do indivíduo consciente de si, e justamente 

por isso, assume uma posição intermediária como âncora mediante as drásticas 

mudanças ao seu redor.  

No primeiro estilo citado inicialmente na página anterior, é possível detectar um 

esforço por parte da alta burguesia em se espelhar na aristocracia, mas sua pronta 

aceitação do novo a conduzirá a juntar um pouco de cada esfera. Sua auto-afirmação 

incentivará a geração de produtos exclusivos como forma de se autopreservar do 

processo de massificação. Quanto ao terceiro estilo, o movimento inglês Arts and Crafts, 

retoma suas raízes na Idade Média, assim como as práticas artesanais desse passado. As 

intenções são nobres, mas a dificuldade é aplicá-las em grande escala, uma vez que o 

operário da linha de produção não tem relação com o todo, mas somente com o 

fragmento11. Além disso, o indivíduo se encontra rendido ao processo de massificação por 

não ter habilidades necessárias para enfrentar o processo de industrialização. 

McCracken questiona as análises de Willians que partem do pressuposto de que 

os estilos de vida não alimentam a possibilidade de os bens de consumo terem fascinado 

os consumidores do século XIX. McCracken completa que o fato de os bens de consumo 

se constituírem cada vez mais como suportes do significado cultural também é uma nova 

oportunidade para o indivíduo buscar a definição de si no mundo (WILLIANS, op. cit. 

McCRACKEN, 2003). McCracken considera, ao contrário de Willians, que há aspectos 

sedutores que fascinam o consumidor e que essa relação se estabelecerá como uma 

cultura, e o desejo desse indivíduo por determinados produtos e objetos terá um papel 

definitivo no seu status. 

                                                           
11 Esse pensamento de alienação terá repercussão na obra de Karl Marx e refere-se ao processo em que 

nesse ato humano que é o trabalho, o indivíduo perde-se a si próprio, separa-se de si, não reconhecendo a 
sua humanidade naquilo que produz. Esse indivíduo relaciona-se com o produto de seu trabalho, mas o 
objeto lhe é estranho por ele desconhecer todo o processo, não lhe é concebido o conhecimento ou a 
criação de toda a produção. Ele apenas executa uma das etapas e a repete, reduzindo sua relação, sua ação 
e pensamento no todo, reduzindo-o a uma engrenagem (MARX, 1993). 
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 Por outro lado, Willians está focado em revelar um diagnóstico para vislumbrar 

o complexo processo pelo qual a sociedade ocidental buscou explorar e extrair o 

significado cultural e o valor comunicativo frente ao deslocamento social forjado pela 

revolução industrial. McCracken sugere que é necessário ir além e averiguar a parte 

significativa da história do consumo como desdobramento das categorias de Willians 

(WILLIANS, op. cit. McCRACKEN, 2003). Essa análise conclui que a sedução e o desejo pelo 

produto só foram discutidos posteriormente, e que talvez algumas observações in loco 

sobre o comportamento do consumidor tenham se perdido. Não há uma discussão sobre 

o prazer dessas atividades de consumo ou mesmo a relação do indivíduo com o objeto. 

O processo de produção e consumo se desenvolveu de forma lenta por quase 70 

anos até que se pudesse realmente ter-se a devida consciência de todo o sistema de 

consumo. O antropólogo americano Grant McCracken em seu livro Cultura & consumo 

(2003) atribui qualidades superestimadas a esse consumidor, como se o seu aprendizado 

ocorresse de forma dinâmica, quando, na verdade, tanto o produtor quanto o 

consumidor estavam iniciando um aprendizado a partir de tentativas e erros. De acordo 

com McCracken: 

Os consumidores ocupavam agora um mundo preenchido por bens que 
encarnavam mensagem. Cada vez mais, eram rodeados por objetos carregados 
de sentido que só podiam ser lidos por aqueles que possuíssem um 
conhecimento do código-objeto. Assim, os consumidores estavam, por 
necessidade, se tornando semioticistas em uma nova mídia e mestres em um 
novo código. Em suma cada vez mais o comportamento social convertia-se em 
consumo e o indivíduo era mais e mais subordinado a um papel de consumidor 
(McCRACKEN, 2003, p. 29). 

 
De fato o consumidor foi exercitando aprender a consumir, mas o processo se 

deu de forma lenta, e muitos não tinham consciência de que esse impulso era 

incentivado, como é discutido na obra de Nikolaus Pevsner, Os pioneiros do design 

moderno (1936), ele diz o que nos parece ser mais provável:  

O liberalismo dominava tanto na filosofia quanto na indústria, e implicava a 
completa liberdade do fabricante para produzir todo o gênero de objetos de 
mau gosto e de má qualidade desde que conseguisse vendê-los. E isto era fácil, 
pois o consumidor não tinha tradição, nem educação, nem tempo livre, e era, 
tal como o produtor, uma vítima deste círculo vicioso (PEVSNER, 1995, p. 33). 

 

É difícil comensurar o efeito e a dimensão das mudanças que a moda e os 

modismos introduziram nas vidas e nas expectativas dos consumidores ocidentais, mas as 
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mudanças foram efetivas. O consumidor teve um peculiar aprendizado com a moda a 

partir de referências aristocráticas, que cada vez mais foram consumidas sob a instância 

simbólica.12 Retornaremos à questão do aspecto simbólico na moda no próximo subitem 

de maneira mais pormenorizada. 

A questão da roupa no capitalismo se mostra como novidade e materialidade 

que ganha forma. “Com o crescimento da moda, emergiram um hábito mental e um 

padrão de comportamentos inteiramente novos” (McCRACKEN, 2003, p. 39), 

comprometendo a durabilidade dos costumes e dos objetos; isso abriu possibilidades 

para o consumo de massa. Nessa análise McCracken se mantém coerente em relação ao 

impacto da produção e consumo. No entanto, em determinado ponto da obra Cultura & 

consumo (2003), ele concorda com o sociólogo Colin Campbell sobre a origem do 

consumo e sua relação com o romantismo. 

O estudo desenvolvido por Colin Campbell, sob o título A ética romântica e o 

espírito do consumismo moderno (2001), constrói argumentos sobre os novos padrões de 

consumo que são ao mesmo tempo causa e consequência de definições românticas do 

self.  

A insistência romântica no caráter único e autônomo do self, bem como em sua 
realização através da experiência e da criatividade, ao mesmo tempo deriva-se 
da e corrobora para a revolução do consumo. Cada vez mais, os indivíduos 
estavam preparados para supor que “o self é construído através do consumo (e 
que) o consumo expressa o self” (CAMPBELL, 2001, p. 288).  

 

A questão importante a salientar neste caso é a ligação direta que Campbell faz, 

atribuindo à ética romântica e às conquistas da consciência do self um caminho para a 

conquista da individualidade e consequentemente da construção do self através do 

consumo. 

O consumo era o principal objetivo da produção em massa, que tem como 

oposição justamente a consciência do self romântico como forma de o indivíduo se 

                                                           
12

 A moda como linguagem simbólica possibilita ao indivíduo interpretá-la como elemento colaborador para 
construir e expressar sua subjetividade. Ao se apropriar de elementos da roupa e da aparência de origem 
aristocrática, o indivíduo se sentiu livre para manipular esses elementos a partir de seu senso criativo, 
resultando em uma composição original e tornando-o único em seu resultado. 
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preservar mediante as drásticas transformações do entorno e consequentemente da 

alienação do universo industrial. Em contrapartida, toda a sedução investida pelas lojas 

de departamento nos faz refletir sobre a possibilidade real de o consumidor ser motivado 

pelo prazer oferecido pelos espaços comerciais. Orientados nessa direção, começamos a 

suspeitar da possibilidade de uma transformação do self sobre a consciência dos prazeres 

oferecidos pelas várias práticas de espetáculo, entre elas as lojas de departamento. É 

possível que venhamos a assistir a transformação do self romântico em um self 

apaixonado como consumidor e motivado pelo prazer que o consumo pode promover. 

Embora não seja possível perceber o cerne da transformação, Colin Campbell 

define o consumidor do século XIX, inicialmente, como um hedonista tradicional que se 

transforma posteriormente em hedonista moderno. Para Campbell o hedonista 

tradicional é aquele que se entregava aos prazeres sensuais e o hedonista moderno, 

como o “romântico, que vive no imaginário e para o imaginário”. Para Campbell é este o 

consumidor que se transformará no consumidor pós-moderno (CAMPBELL, 2001, p. 130). 

O hedonismo tradicional envolve mais uma preocupação com os “prazeres” do 

que com um “prazer” específico. O tradicional busca prazer em todas as experiências e 

valoriza o que ele pode proporcionar. “Desde que o ‘prazer’ seja uma qualidade da 

experiência, ele pode, ao menos em princípio, ser julgado presente em todas as 

sensações” (idem, p. 131). A extensão está na capacidade do indivíduo de extrair o prazer 

fundamental que “existe” na própria vida e no estar presente neste prazer, de 

preferência, de efeito contínuo. Buscar as mais diversas experiências para levar o 

indivíduo aos vários prazeres. 

O hedonismo moderno se diferencia pelo deslocamento da preocupação 

primordial das sensações, do prazer para as emoções. É somente através das emoções 

que a estimulação poderosa e prolongada pode ser combinada com qualquer grau 

significativo de controle autônomo, algo que provém diretamente do fato de que uma 

emoção une imagens mentais a estímulos físicos (idem). Experiências de novidades 

contínuas eram proporcionadas pelos vastos salões das lojas de departamento, 

decorados com elementos sedutores que guiavam os olhares do consumidor. 

Ao estabelecer que esse consumidor seja um hedonista moderno, Campbell o 

coloca como um indivíduo consciente de que o prazer do consumo é o prazer supremo de 
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sua vida e o define com traços do hedonismo tradicional. A proposição do autor nos dá a 

impressão de que esse consumidor vem exercendo há algum tempo essa atividade a 

ponto de já ser uma cultura. Na verdade há uma apropriação do universo aristocrático 

por ser considerado o que havia de superioridade em qualidade e bom gosto e adaptado 

ao gosto do consumidor.  

Na abordagem sobre o hedonismo, Campbell cria uma analogia sobre o 

romântico e seu universo íntimo como sendo a situação necessária para impulsionar o 

consumidor a experimentar novas possibilidades, como a liberdade de consumo. O autor 

complementa que as ideias românticas elevaram tanto o status da emoção que nenhum 

obstáculo devia ser tolerado nessa relação entre o consumidor e seu desejo de consumo. 

Uma das ênfases da análise de Campbell é que o indivíduo contemporâneo 

assimilou tanto a lógica cultural da modernidade e seu processo mecanizado e 

instrumental, como também teve experiências emocionais e flertou com a paixão e o 

desejo. A partir dessa reflexão, Lars Svendsen complementa ser justificável o anseio de 

consumo como algo conquistado no romantismo, “o self” principalmente quando se trata 

do domínio de opções na construção da aparência como declaração do desejo de ser 

(CAMPBELL, apud SVENDSEN, 2010, p. 131). Os autores conectam a prática do consumo 

com aspectos lógicos e superficiais do romantismo, muito mais do que a essência e a 

profundidade desse movimento que fez emergir a consciência do self. 

Campbell entrelaça de forma rápida e superficial os dois universos – o do 

consumo e o do romantismo –, nos instigando a refletir sobre as modificações do self em 

meio ao contexto do século XIX. Também se faz necessário evidenciar que a moda e o 

modismo lançam mão de todo e qualquer elemento que possa impulsionar seu sistema. O 

crescimento dos produtos em massa e a alta-costura tiveram seu início de 

desenvolvimento em períodos muito próximos. A apropriação das conquistas do 

romantismo e do self dará sentido à prática do consumo como sendo uma paixão. Esse 

empréstimo tem mais conexão com a lógica do romantismo, mas não atinge os seus 

propósitos essenciais. Trata-se de um entrelaçamento que se dá entre um empréstimo do 

romantismo em sua essência movido por intenções legítimas para a justificativa de um 

desejo de consumo sob a aura de intenções sensíveis. 

Essas questões nos levam aos debates contemporâneos que envolvem as 

práticas de consumo e as premissas românticas, uma relação entre razão e sensibilidade 
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que era vista tradicionalmente como antinômica e irreconciliável. O que se questiona é se 

a sensibilidade romântica construída na história social moderna, sendo o refúgio da 

subjetividade, da espontaneidade e da oposição às relações instrumentais, pode coexistir 

se relacionando com o consumo, com os espaços sociais e com o lazer. Ambas as 

conquistas se entrelaçam nas experiências de consumo contemporâneo. Esse debate faz 

parte dos estudos culturais da “terceira geração” da Escola de Frankfurt, especificamente 

nas pesquisas da socióloga Eva Illouz. Suas discussões vêm gerando interesse desde o 

lançamento do livro Consuming the romantic utopia (1997) que resultou em um prêmio 

de contribuição em 2003 pela American Sociological Association (COSTA, 2005). Illouz 

define essa relação como sendo uma complementaridade na qual a comercialização está 

relacionada com o romantismo. Ela alega que essa relação não causa danos à 

subjetividade nem produz patologias sociais e acrescenta que o consumo alimenta tanto 

o capitalismo quanto o consumo. 

Illouz desenvolveu uma série de pesquisas de campo e alega que há vários tipos 

de amores, e não é apenas o amor cego ao status e a riqueza que privilegia o consumo, 

impulsiona o consumo, em última análise, “ele transforma a pobreza em abundância, a 

fome em saciedade, a falta em excesso” (ILLOUZ, 1997, p. 247). Illez acrescenta que a 

reversão de identidade é o tema por excelência do amor e essa alquimia é 

essencialmente social, pois “expressa a esperança de que condições humildes podem ser 

transmutadas em nobres e que o amor pode unir pessoas de outra forma, até então 

separadas por barreiras de classe, nacionalidade ou nascimento” (idem, p. 247). A 

mercantilização do romance providenciou uma fórmula que se não unisse práticas 

românticas de classes diferentes, pelo menos estaria acessíveis à maioria deles. As lojas 

de departamento estavam no percurso desta intenção, uma vez que a frente dos 

mercados capitalistas de consumo cresceram assimilando grupos anteriormente 

considerados marginais.  

Illouz busca respaldo na fala de Herbert Lantz para reforçar que historiadores 

tiveram a tendência de ver o amor romântico como uma transmissão desviada das classes 

abastadas para os pobres e discute as origens do amor entre as elites ligadas a um 

conhecimento cultural e à sensibilidade (LANTZ apud ILLOUZ). Em consonância com esta 

questão, Charles Taylor comenta que as mudanças como: a sociedade, a teoria científica e 

as imagens que articulavam a sensibilidade no final do século XIX se uniram na 
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inviabilização da perspectiva romântica sob a alegação de ser praticamente insustentável. 

Sob esse ponto de vista os modernistas se definiram como anti-românticos por 

considerarem que a perspectiva romântica estava associada ao mundo burguês. (TAYLOR, 

2011) Há que se considerar que a imaginação criativa e os horizontes emocionais, 

propiciados pelo romantismo, foram indispensáveis para a consciência do alimento para o 

espírito. Mesmo que haja um posicionamento contrário em relação ao romantismo, ainda 

assim ocorreu uma disseminação de possibidade de integração romântica de realização 

pessoal à vida privada dos indivíduos de uma sociedade de razão instrumental. Essa 

dualidade entre razão e emoção nos revela um self submerso, interiorizado. Essa 

natureza interior nos impulssiona a um fluxo que nos leva além do alcance do controle ou 

da integração, um impulso que terá efeito sobre as vanguardas do século XX, as quais 

provocarão questionamentos através de sua arte como forma de se contrapor à 

massificação e à instrumentalização. 
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2.2 Percepções e estímulos para o consumo 

No subcapítulo anterior foi possível averiguar que o consumo adquiriu 

características diferentes durante seu desenvolvimento e com ele aspectos simbólicos 

que passaram a definir a aparência por códigos. Até a metade do século XIX a aparência 

era regida pela distinção de classes que procuravam produzir objetos claramente 

diferenciados em qualidade e forma. Posteriormente, os aspectos simbólicos passaram a 

reger as diferenças mediante uma linguagem que resguardava variedades visuais e 

concentrava qualidades de sedução, exigindo do consumidor uma virtuosidade na 

escolha. Essas diferenças possuem uma relação com as questões de subjetividade. Sob 

esse aspecto, averiguaremos, no presente subcapítulo, se ocorreu uma espécie de 

formação da percepção visual e quais foram as implicações nas práticas do consumo. Essa 

abordagem será importante para que possamos retomar as questões simbólicas no 4º 

capítulo, o que implica a promoção do encontro de um desejo com o consumo de objetos 

simbólicos. A linguagem da vestimenta se instala na fronteira entre o real e o simbólico, 

regendo o mundo das aparências e da ilusão com seu leque de anatomia de corpos 

transformados pela acumulação de artifícios. 

As mudanças sem precedentes do século XIX desmontaram a teoria moderna do 

homem unificado por uma concepção universalizante, ao emergirem com a 

individualidade que teve um papel decisivo na cultura ocidental, na qual cada um “parece 

ser conduzido, em última análise, por sua própria concepção e avaliação da vida humana” 

(CASSIRER, 2011, p. 41). Estabeleceram-se a partir de então novas condições segundo as 

quais o indivíduo se mostrou não mais como parte de uma concepção universalizante em 

seu ambiente social. As inovações na área da visualidade se deram de várias formas, 

entre elas o desenvolvimento da pesquisa sobre o problema do que é visualizar. As 

inovações provenientes do leque visual urbano oferecido por vitrines, lojas de 

departamento, materiais, novas mídia, transportes, etc., levaram o indivíduo a ter uma 

diversidade de opções no campo da visualidade.  

O período entre 1810 e 1840 foi imprescindível para a história da visualidade pelo 

aparecimento inédito de modelos de visão como o aparelho estereoscópio do físico 

Charles Wheatstone de 1838. Tratava-se de um aparelho que reproduzia desenhos 

tridimensionais de objetos e figuras geométricas. Somou-se a esse modelo de visão a 
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grande contribuição do cientista-filósofo Gustav Theodor Fechner. Sua pesquisa 

possibilitou mensurar a sensação ao estabelecer relação com a excitação, como também 

firmou a percepção humana no domínio do quantificável e do abstrato (FECHNER apud 

CHARNEY, SCHWARTZ, 2001). As pesquisas orientaram para a busca de resultados na 

manipulação visual. 

O isolamento da visão permitiu qualificá-la e homogeneizá-la, como também 
que os novos objetos da visão – mercadorias – assumissem uma identidade 
confusa e abstrata sem qualquer relação com a posição do observador em um 
campo cognitivamente unificado (CRARY, 2012, p. 28).  
 

As contribuições sobre a sensibilidade visual estabeleceram alguns parâmetros 

sobre a visão e a percepção, alguns deles baseados na crença do isolamento da visão em 

relação ao sistema orgânico e sensível do corpo. Constatou-se que as nossas sensações 

não dependiam tanto de estímulos, mas sim da constituição e do funcionamento do 

nosso aparelho sensorial (CHARNEY, SCHWARTZ, 2001). 

Em paralelo, outras pesquisas se somaram num rápido período de tempo, como as 

experiências decorrentes de novos elementos urbanos e tecnológicos. O cinema, a 

locomotiva, os museus de cera, os espetáculos circenses, os bulevares e outras novidades 

urbanas que surgiram ao mesmo tempo. A maioria dessas novidades era constituída por 

uma tecnologia inovadora na utilização de máquinas velozes e mecanismos dinâmicos, 

alterando a experiência perceptiva corporal e visual do indivíduo. Esses eventos 

dificultaram a sustentação do argumento de que a questão de seleção do indivíduo se 

apoiava somente nos efeitos visuais manipulados. 

Subsequente ao processo visual de sedução da mercadoria ocorreu a dissociação 

do tato em relação à visão dentro de uma ampla “separação dos sentidos”, decorrente do 

processo industrial que afetou o corpo no século XIX. “A perda do tato como componente 

conceitual da visão significou deslocar o olho da rede de referenciais concentrados na 

tatilidade e na sua relação subjetiva com o espaço percebido” (CRARY, 2012, p. 28). Essa 

autonomização da visão que ocorreu em vários níveis foi uma condição histórica para a 

elaboração de um indivíduo observador em que o intuito era fazê-lo possuir uma 

visualidade sob medida para o consumo. 

A segunda metade do século XIX foi a fronteira das críticas entre o orgânico e o 

mecânico porque os dois universos se mesclavam no cotidiano que gradativamente foi 
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permeado por artificialidades. Tais artificialidades fizeram com que fossem dissipadas as 

discussões entre o orgânico e o mecânico. As máquinas velozes foram permeando cada 

vez mais o cotidiano do indivíduo e após esse aumento da velocidade foi possível 

perceber que o funcionamento da percepção visual estava realocado na “espessura do 

corpo” de forma palpável e passível de registros (CHARNEY, SCHWARTZ, 2001, p. 82). O 

resultado foi a permissão de uma pré-condição para a instrumentalização da visão 

humana como um componente de novas combinações mecânicas, “essa desintegração de 

uma distinção incontestável entre o interior e o exterior tornou-se uma condição para o 

surgimento de uma espetacular cultura modernizante” (Idem, p. 82). Buscaram-se várias 

formas de capturar a visão através de novidades por via de objetos, cenários e 

espetáculos com atrações simultâneas, como o circo que se juntava simultaneamente ao 

cinema como parte do evento. Nós podemos concluir então que essas várias formas de 

captura da visão tiveram uma relação com a questão do consumo. Essa função de 

espetáculo homogeneizado levou a formas homogêneas de visão numa junção de 

eventos simultâneos. Em outro patamar tiveram consequência no corpo, que, como parte 

do espetáculo simultâneo, modelado artificialmente, ele exibia uma silhueta sinuosa, 

homogeneizada e sintetizada. Podemos fazer um paralelo quanto aos espetáculos que 

foram reduzidos, vários num só, assim como o corpo modelado por espartilhos, agora 

reduzido e sintetizado por uma quantidade reduzida de tamanhos. 

Uma charge de Honoré Daumier critica a chamada na vitrina sobre as variações de 

tamanhos dos espartilhos e anuncia como sendo “únicos”, enquanto o personagem faz 

referência ao formato de corpo de suas amantes e esposa. Depois que o espartilho foi 

patenteado, sua produção tinha se estabelecido numa quantidade de tamanhos limitada 

para serem comprados prontos e, portanto, os corpos deveriam se encaixar e se modelar 

dentro de 4 ou 5 tamanhos. Os formatos dos corpos foram reduzidos em número e 

tamanho e, durante grande parte do século XIX e século XX, o corpo era parte do 

entendimento de um mundo mecanizado e reduzido a um número possível de ser 

controlado. 
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Retornando à questão da visualidade, Leo Charney e R. Schwartz em seu livro O 

cinema e a invenção da vida moderna (2001) esclarecem que a modernização diz respeito 

principalmente a um processo que é completamente alheio a qualquer noção de 

progresso ou desenvolvimento, que se conhecera até então. Tudo nesse contexto de 

inovação e simultaneidade é inusitado e a velocidade de primeiro contato com o 

indivíduo se dá através da visão. O simbolismo é um elemento da modernidade 

decorrente da lógica da crise da continuidade que provoca rupturas – dissolução do velho 

– um estado de crise que se alinha com a desmontagem das teorias da percepção para 

perceber a novidade. O afunilamento leva para a questão da novidade, ou melhor, da 

homogeneidade para a novidade. Os corpos se adéquam aos tamanhos limitados e a 

visão se adéqua à novidade – homogeneização do olhar para o novo. 

 

(...) pelo contrário, é uma criação incessante e autoperpetuante de novas 
necessidades, nova produção e novo consumo. As modalidades perceptivas 
estão, assim, em um estado constante de transformação ou, pode-se dizer, em 
um estado de crise (CHARNEY, SCHWARTZ, 2001, p. 82). 

 

FIG. 36 -  Four Corsets, 1840. Charge 
de Honoré Daumier. Disponível em: 
http://french.chass.utoronto.ca. 
Acesso em: 03.11.2013. 
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A mobilidade constante tornou-se uma via de criação, principalmente na moda 

como elemento compositivo da aparência. Os modismos nas composições das roupas 

eram trocados cada vez mais rapidamente; o século XIX iniciou com modas que duravam 

uma década e terminou com uma duração de meses. Da mesma forma a percepção foi 

assimilando uma constante transformação, o que nos possibilita entender um perpétuo 

estado de crise porque não há fechamento de ciclo, algo próprio do capitalismo, tudo em 

constante transformação. A lógica do capitalismo começou a dissolver qualquer estrutura 

estável ou durável da percepção, e rapidamente foi impondo meios para disciplinar a 

atenção no que se refere à novidade. No fim do século XIX, a percepção, ou melhor, a 

“atenção” se tornou um foco de interesse para a psicologia científica (idem).  

A centralidade da atenção estava simultaneamente conectada a vários setores da 

vida urbana – social, cultural, psíquico e industrial – os quais foram cada vez mais 

saturados de informações sensoriais por excesso de experiência perceptiva. A velocidade 

do trem alterou a relação do corpo com a velocidade, o que permitiu que os indivíduos 

percebessem a alteração da paisagem pelo movimento. Como consequência, a atenção e 

a distração alcançaram novos limites com as novidades e os métodos de administrar e 

regular a percepção. O ambiente urbano era constituído de inúmeros estímulos 

solicitando um excesso da atenção, chegando ao limite do estresse que induz à distração. 

Inicialmente a atenção parecia estar relacionada à fixidez perceptiva e à 

apreensão da presença, mas estava, ao contrário, relacionada à duração e ao fluxo nos 

quais objetos e sensações tinham uma existência mutante, provisória, e era isso em 

última instância que dissolvia a imagem dos objetos (idem). Com a saturação visual do 

sujeito é impossível mantê-lo atento, é necessário retrabalhar sua atenção com 

novidades, com novas formas. A visão foi tomada como uma mera camada de um corpo 

que podia ser capturada, moldada e orientada para uma série de técnicas externas. 

O que não se considerava era o fato de o corpo ser também um sistema sensorial-

motor em desenvolvimento, capaz de criar e dissolver formas, assim como romper com 

regras estabelecidas. Desprezavam-se aspectos sensíveis da formação do indivíduo 

construídos ainda na infância como a noção do “eu”, através da qual a criança diferencia 

o mundo externo do seu próprio corpo, dando início a diferentes experiências emocionais 

e formando a base do seu autoconceito. Na experiência de apreensão visual do indivíduo 

é necessário considerar que seus aspectos orgânicos e sensíveis o auxiliam na adaptação 
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da situação. Essa natureza da apreensão era desconhecida em toda sua profundidade no 

século XIX. 

O observador do século XIX teve que se tornar ativo cada vez mais em espaços 

urbanos fragmentados e desconhecidos provocando deslocamentos perceptivos. Como 

consequência sua percepção foi alterada drasticamente, assim como sua identidade, sua 

reflexão e sua experiência que também passaram por uma renovação. 

A problemática da atenção também foi um ponto da obra de Walter Benjamin, As 

passagens, na qual ele discute os aspectos de como a atenção ganhou importância, sua 

relação com os mecanismos visuais e como eles foram explorados tendo a moda como 

foco. Benjamim declara que a moda resguarda em sua essência um conflito com o 

orgânico, “ela une o corpo vivo ao mundo inorgânico” (BENJAMIN apud CHARNEY, 

SCHWARTZ, 2001, p. 103). A metáfora da moda para ele se traduzia como “um avanço 

florescente em uma aparição luminosa do novo”, e que a mercadoria é parte de sua 

ampla organização (idem, ibidem). 

Em seu texto intitulado O Surrealismo: o último instantâneo da inteligência 

europeia (1995), Benjamin constrói uma versão da modernidade com a história de uma 

forma que poderíamos chamar de atitude pós-historicista. Para ele a moda tem relação 

direta com o que é atual, embora se movimente dentro dos elementos constituídos em 

outros tempos, caracterizando-a como sendo própria de seu tempo porque o passado 

dialoga com o presente. Dialogar com o passado é da natureza da moda, que tem como 

inspiração as referências historicistas e ele retorna a esse repertório sempre que lhe for 

conveniente; algo que em nossa mente mantemos uma relação com o tempo de forma 

inalterável e nos direcionamos para frente. Entretanto, o significado de qualquer produto, 

entre a roupa e a moda, só pode ser interpretado e analisado exclusivamente no 

presente. A moda faz o passado se tornar realidade, para o indivíduo essa viagem no 

tempo só é possível na imaginação. 

Jonathan Crary aponta que Benjamin mapeou a diversidade dos eventos e dos 

objetos que delinearam o observador do século XIX, e registrou em seus diversos 

fragmentos. Ele descreve um observador ambulante formado pelas convergências de 

vários setores da vida e sua relação com os novos espaços urbanos, assim como os 

aspectos simbólicos das imagens e dos produtos desse contexto. A diversidade de 

elementos desse contexto era constituída pela iluminação artificial, decoração de 
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interiores com suas novas maneiras de usar os espelhos, a arquitetura de vidro e aço, as 

ferrovias, a variedade de museus, os jardins com plantas estrangeiras, a fotografia 

substituindo o suposto realismo da pintura, a multidão e a moda com sua variedade de 

infinitas possibilidades. Benjamin esclarece que a percepção passou a ser claramente 

temporal e cinética, pois tudo está em movimento e, portanto, subverte inclusive uma 

percepção contemplativa (BENJAMIN, apud CRARY, 2012). No dinamismo da era moderna 

não há espaço para a contemplação. Podemos compreender então que essa é a dinâmica 

do capitalismo em que atenção e distração constituem a sua dinâmica cultural que 

disputa a atenção do indivíduo. A mensagem dos produtos que o cercam é sempre uma 

solicitação com a frase de ordem – eu quero a sua atenção. 

Benjamin se posiciona numa crítica a autores que já tomaram esse sujeito como 

alguém que correspondeu às expectativas. Ao mesmo tempo que a visão desse sujeito 

está sendo manipulada, ele também aprende a manipular, mas não a se desvencilhar. 

Novamente nos deparamos com os aspectos do indivíduo que foram subestimados a 

partir da definição de uma identidade fragmentada e destituída de organicidade ou 

sensibilidade.  

Stuart Hall, citando Louis Althusser, analisa o posicionamento de Marx em relação 

à questão desse homem destituído de organicidade. 

Ao rejeitar a essência do homem como sua base teórica, Marx rejeitou todo 
esse sistema orgânico de postulados. Ele expulsou as categorias filosóficas do 
sujeito do empirismo, da essência ideal, de todos os domínios em que elas 
tinham reinado de forma suprema (ALTHUSSER, op. cit. HALL, 2011, p. 35-36). 

 

 

Marx negou todo o sistema orgânico do sujeito centralizando-o nas experiências e 

epifanias do consumo. Um segundo foco de descentramento analisado por Hall se 

encontra na descoberta do inconsciente de Freud, que revelou “que nossas identidades, 

nossa sexualidade e a estrutura de nossos desejos são formadas com base em processos 

psíquicos e simbólicos do inconsciente” (HALL, 2011, p. 36). Freud revelou que nosso 

inconsciente funciona com uma lógica diferente da razão instrumental, e que a imagem 

do eu unificado é formada a partir da relação com os outros. Essa revelação desestrutura 

o conceito do sujeito provido de uma identidade fixa e unificada. O que foi possível 

perceber posteriormente a Freud é que a identidade é algo que se forma ao longo do 
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tempo, portanto, está sempre em processo e em parte é preenchida a partir do nosso 

exterior, “pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros” (idem, p. 

39). 

Adentrar na temática do corpo implica considerar os termos morfológicos, 
sensoriais e dinâmicos. Implica conceber o corpo como espaço de percepção 
individual e coletivo: como usuário que percebe o mundo através da roupa, e 
como corpo integrante de uma cultura e contexto. Corpo único, irrepetível e 
portador de identidade, o corpo outro no corpo social, entre outros corpos 
(SALTZMANN, 2004, p. 19). 

 

Apesar de todos esses autores falarem da homogeneização, há uma questão de 

interioridade que passou a ter importância. Essa interioridade se manifesta através da 

moda e do hábito de vestir que compõem as formas pelas quais construímos nossa 

aparência a qual implica considerarmos aspectos sensíveis que ocorrem de forma singular 

a cada indivíduo. 

Essa homogeneização tem reflexos no início do século XX com o processo de 

educação da visualização da aparência proposta por Paul Poiret, que atribuiu através de 

discurso valor à sua coleção como alta-costura, quando originalmente eram ready-to-

wear, uma estratégia para comercializar com os EUA. Ao mesmo tempo, Marcel 

Duchamp, no sentido contrário, apresentou seus ready-mades, subtraindo objetos 

industrializados para constituir objetos artísticos com o propósito de questionar os 

estatutos de arte. A presença de dois europeus nos EUA e suas contribuições para a moda 

e para a arte será retomada no próximo subcapítulo. 
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2.3 O ready-to-wear e o ready-made entre originais e 

cópias 

Pesquisar sobre o vestir e a aparência por via da moda constitui uma reflexão 

que extrapola a discussão sobre a construção sociológica, psicológica e mesmo cultural do 

objeto roupa. A roupa sob a orientação da moda e seus ciclos, mais do que ser entendida 

como uma cultura material ou como status, se tornou um meio de comunicação. Na 

contemporaneidade a operação da vestimenta consiste em sua simbologia e autonomia, 

transformando o que seria uma zona de indiferença ao corpo em uma via de possível 

encontro pessoal e de autoconsciência.  

É atribuída ao filósofo inglês Herbert Spencer a alegação sobre a “consciência de 

ser” constituir em um caminho que permite ao indivíduo concessões como a liberdade e a 

segurança de criar uma aparência. De acordo com o autor, trata-se de uma liberdade que 

não é contemplada na religião. Para Spencer, a iniciativa pode estar relacionada à 

diferença entre a salvação neste mundo e no outro, já que, neste mundo, ninguém ganha 

uma realidade situacional se estiver ancorado de forma efêmera na aparência. Spencer 

confirma o fato de a roupa alcançar um significado de “âncora de si”13 para o indivíduo 

(SPENCER, apud BOHN, 2004, p. 3). Sendo assim, a moda se apresenta como uma via 

legítima para compor a aparência do indivíduo e significá-lo em seu meio e tempo.  

A importância da roupa tem, na moda, o meio para a sua constante recriação. A 

moda teve um valor que variou historicamente: durante séculos ela foi um meio de 

diferenciação social e sofreu mudanças drásticas e rápidas no século XIX, consolidando-se 

como um universo autônomo que se constituiu cada vez mais em uma cultura embasada 

na aparência exterior. 

No subitem 2.2 buscamos caminhos para discutir a construção da aparência por 

via das questões perceptivas e simbólicas. No presente subitem focamos nos fatos que 

mudaram a história da moda, seu valor e sua produção. O valor da moda passa para o 

século XX almejando o status de uma obra de arte, e seus criadores buscaram 

inicialmente executar uma produção limitada e exclusiva (TROY, 2003). Ao mesmo tempo, 

a produção da arte passava por um momento de forte questionamento sobre seus 
                                                           
13

 “Ancora de si” é uma expressão de Ernst Cassirer contida na obra Ensaio sobre o homem (2005), que 
tomamos de empréstimo para adaptar à expressão da moda como meio.  
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significados - materialidade e originalidade - que numa via oposta à moda se utilizou das 

cópias de objetos comuns como meio de reflexão.  

O que há de importante ao longo do século XX é que a moda não permaneceu 

somente como um valor expressivo de uma segunda pele, mas sim tornou-se um valor 

vendável. Ela foi considerada um produto de valor capital, ocasionando disputas de 

mercado para dominar sua produção.  

Na década de 1910 nos deparamos com uma crise anunciada pela Primeira 

Guerra Mundial e, como decorrência deste fato, um jogo de domínio comercial entre os 

criadores da moda francesa e o mercado consumidor americano. Os franceses tinham a 

liderança dos negócios de moda nas mãos de Paul Poiret, que representava o Le Syndicat 

de Défense de la Grande Couture Française et des Industries s'y Rattachant - o Sindicato 

para a Proteção da Alta-Costura Francesa e Indústrias Afins. Cabia a ele controlar os 

produtos franceses em solo americano para não haver produções piratas. 

O projeto tinha como plataforma a originalidade da alta-costura que seria levada 

aos americanos como um privilégio. Há uma aposta por parte dos franceses na 

ingenuidade americana, mas eles já tinham tido uma experiência comercial na qual o 

americano havia demonstrado uma capacidade de definir e copiar o que lhe interessava 

consumir. 

Em 1906 a Pathé, companhia francesa que fornecia grande parte dos filmes na 

década de 1910, se estabeleceu nos EUA na cidade de Chicago. Os norte-americanos 

eram os principais consumidores da Pathé, que por sua vez havia se tornado a principal 

fornecedora de filmes e projetava se expandir com inúmeros galpões pelos EUA 

(CHARNEY, SCHWARTZ, 2001). No auge da Pathé, os americanos se organizaram numa 

corporação para se defender das importações, limitando a entrada de produtos 

estrangeiros. As exigências americanas superavam a capacidade de produção da empresa 

francesa, que, agora como empresa estrangeira, tinha um limite de permissão para 

introduzir seus produtos nos EUA. Os americanos criaram mecanismos de proteção 

contra empresas estrangeiras que aumentavam seu capital nos EUA, levando a Pathé à 

falência. 

Os franceses retornaram aos EUA durante a Primeira Guerra Mundial numa nova 

tentativa de negociação. Eles já conheciam parte dos riscos nas negociações com os 

americanos e buscaram se cercar de várias maneiras sobre o valor de seus produtos e a 
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exclusividade deles (TROY, 2003). Quando Paul Poiret chegou aos EUA, trouxe uma lista 

de ações para tentar inibir um mercado de cópias e piratarias que se encontrava em 

andamento, além de comprovar qual o impacto da alta-costura europeia sobre os 

americanos. 

A moda europeia era o objeto de desejo dos americanos emergentes, que, com o 

deslocamento da produção da alta-costura francesa para os Estados Unidos, acabou por 

provocar uma mudança de hábito. A proximidade com o objeto desejado francês tinha 

por trás intenções e consequências. Por um lado, a tentativa de domínio do mercado 

americano por parte dos franceses e, por outro, algo mais arriscado e inevitável, o 

aprendizado dos americanos com grandes criadores de moda da alta-costura francesa. 

O desdobramento dessa dupla situação modificou a história da moda. Os 

franceses tinham consciência de que os americanos, mesmo que desejassem a alta-

costura, iriam adquirir uma criação mais prática e simples, mas, ainda assim com status 

de uma moda de qualidade ou próxima da alta-costura. Essa mudança de percurso da 

alta-costura desenvolveu um segmento mais econômico, o ready-to-wear de Paul Poiret.  

Por questões que envolvem o momento histórico de crise europeia, alguns 

artistas da vanguarda europeia também estavam presentes nos EUA, como o francês 

Marcel Duchamp, que produziu uma coleção de objetos ready-made. Esses objetos foram 

iniciados na França e posteriormente sofreram influência da cultura americana (TROY, 

2003). 

As consequências desses encontros guardam relações na complexa discussão 

sobre cópia e original ocasionada por uma contribuição transcultural franco-americana, o 

ready-to-wear de Paul Poiret e o ready-made de Marcel Duchamp, embora o ready-to-

wear e o ready-made fossem produzidos com intenções adversas. Essa abordagem é o 

foco da obra da americana Nancy Troy, Couture Culture: a Study in Modern Art and 

Fashion (2003), que discute esses dois momentos paradigmáticos na história da arte e da 

moda. 

Troy faz levantamentos sobre a presença dos europeus nos EUA e busca respaldo 

em outros historiadores, como Wanda M. Corn, para discutir sobre os contrastes e as 

semelhanças entre o ready-made de Marcel Duchamp e o ready-to-ware de Paul Poiret 

(CORN, apud TROY, 2003). O objetivo era estabelecer de que forma as criações de 

Duchamp estavam conectadas com a presença francesa no contexto americano. A obra 
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de Troy nos dá meios para questionar o posicionamento dos criadores de moda e seu 

discurso de originalidade e exclusividade na tentativa de estabelecer uma relação das 

qualidades de uma obra de arte, na moda. 

A América era uma nação em transição que propunha mudanças em vários 

setores da sociedade, entre eles a arte e a moda. As novas fortunas e o internacionalismo 

deram origem a uma geração que desafiou as heranças e o estilo de vida. As ideias dos 

intelectuais e artistas americanos estavam em consonância com a vanguarda europeia. 

A conexão entre política e arte nos EUA foi anunciada como uma vitória do 

internacionalismo por alguns, e como um sinal da desintegração da cultura vigente e dos 

costumes, por outros. Muitos artistas associados à cultura boêmia do início do século XX 

tinham traços de radicalismo político, como os artistas da Escola Ashcan14 liderada por 

Robert Henri.  

A aspiração e a rebeldia dos artistas norte-americanos eram acima de tudo a 

expressão de um desejo intenso de declarar o despertar de uma nova vida para o 

indivíduo e sua sociedade. Eles objetivavam substituir a tolerância e as imposições do 

academicismo pela indignação moral e buscavam uma nova expressão que incluía a 

abstração e o realismo agrupados sob a égide da arte modernista. Em contrapartida, os 

europeus construíram um mito da América do Norte que ia além de sua macrodimensão: 

o contraste entre a paisagem primitiva povoada por vaqueiros e índios e a cidade 

moderna constituída por engenheiros e seus arranha-céus de esqueletos metálicos. A 

arquitetura norte-americana na forma de galpões e arranha-céus circulou na vanguarda 

europeia através de periódicos, testemunhando a energia bruta e a vitalidade de uma 

potência industrial cuja modernidade supostamente desenvolvida desconsiderava as 

antigas tradições estéticas ao recepcionar o novo. Criadores de moda, intelectuais e 

artistas europeus eram cada vez mais seduzidos pelo fascínio provocado pela indústria 

americana e sua cultura de consumo. 

Nesse contexto de efervescência e mudanças, Paul Poiret visitou os Estados 

Unidos em 1913. No mesmo ano Francis Picabia chegava a Nova York para a exposição 

                                                           
14

 A Escola Ashcan ou Ash Can foi um agrupamento de pintores positivistas norte-americanos, em atividade 
entre 1908 e 1918 na cidade de Nova York e cujos integrantes se especializaram em quadros que 
representavam a vida diária da metrópole. 
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Armory Show15 e Duchamp criava seu primeiro ready-made na França, a princípio sem 

grandes intenções. Em 1915 Duchamp iria se juntar a Picabia em sua fase de autoexílio. 

De acordo com a historiadora americana Corn, as expectativas dos dois artistas europeus 

estavam culturalmente condicionadas ao que eles iriam encontrar:  

Eles vieram preparados para entrar na modernidade de Nova York, cegos e 
desinteressados pelas outras partes do vasto continente americano. Sua 
América era um esquema europeu para o Novo Mundo, uma terra de arranha-
ceus, encanamentos, cultura de massa, indústria, eficiência e suas garotas 
americanas (CORN, op. cit. TROY, 2003, p. 266). 

 

Corn argumenta que o olhar estereotipado dos europeus sobre a modernidade 

americana, ou “americanismo”, estruturou o trabalho de Picabia, Duchamp e outros 

artistas modernos ativos em Nova York durante a guerra (idem, 2003, p. 265). A autora 

cita essa suposta visão reducionista dos artistas como justificativa para algumas obras de 

artistas europeus do período, como os objetos mecanomórficos de Picabia na obra Young 

American girl de 1913. A obra possui formas desenhadas a partir de imagens de 

commodities16 industriais de anúncios de revistas e jornais, e para Corn: "Apenas um 

europeu poderia ter observado e representado os Estados Unidos de um modo tão 

reducionista e unidimensional” (idem, 2003, p. 266).   

Picabia declara em sua obra a simbiose do ser humano com a máquina e indica 

uma mudança de ver o universo como um mecanismo em que os seres humanos 

mecanizados com consciência parcial são uma exceção. As imagens mecanicistas formam 

um vocabulário que embasou Picabia na intenção de capturar o espírito do homem 

moderno. Mesmo que as intenções do artista estivessem conectadas com as expectativas 

da vanguarda artística europeia, as autoras Corn e Troy insistem em evidenciar um 

transculturalismo na proposta de Picabia e Duchamp. Os registros americanos sobre a 

presença desses dois franceses são recentes e reveladores sobre suas produções em solo 

americano e como se deu essa relação. Todavia, nas bibliografias europeias, os registros 

da presença de Poiret e Duchamp estão devidamente citados, mas sem detalhes sobre 

possíveis conflitos. Por tradição nos registros históricos europeus, os dois franceses são 

                                                           
15

 Exposição Internacional de Arte Moderna ou Armory Show foi a primeira mostra de arte moderna 
organizada nos Estados Unidos, entre 17 de fevereiro e 15 de março de 1913, e a sede foi um edifício militar 
em Nova York. Foram exibidas 1250 obras entre pinturas, esculturas e arte decorativa das vanguardas 
europeia e americana. 
16

 Commodities são produtos padronizados e não diferenciados cujo processo de produção é dominado por 
muitos locais sem referência regional. 



94 
 

citados como figuras históricas que tiveram grandes conquistas em solo americano (TROY, 

2003). 

Ainda observando as obras dos europeus nos EUA, Francis Picabia representa a 

mulher como uma vela de ignição na obra Portrait d'une jeune fille dans l'etat americaine 

de nudité, de 1915. Trata-se de um retrato que não tem qualquer semelhança com o 

corpo orgânico do gênero feminino. 

 

        

 

 

     

No caso de Duchamp, Corn acentua que vários dos ready-mades que foram 

produzidos em Nova York eram compostos a partir da seleção de pedaços de outros 

objetos locais. Para ela, Duchamp também experimentou, sob uma perspectiva 

estereotipada, a produção industrial americana e a predominante cultura de consumo 

feminino em obras posteriores.  

A autora evidencia que a percepção dos artistas modernos franceses na América 

estava em consonância com os costureiros franceses, ou seja, que estavam condicionados 

ao mito da indústria americana, ao consumismo e a uma protagonista em comum, que 

Figs. 37 e 38 - “Young American girl“, 1913, e “Portrait d'une jeune fille dans l'etat 
americaine de nudité”, 1915. Disponível em:  http://archives-dada.tumblr.com.  
Acesso em: 18.10.2013. 
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neste caso é a "nova" mulher americana. Esses aspectos transculturais estão presentes na 

moda de Paul Poiret e nas obras de Duchamp.  

Para Wanda M. Corn têm-se de um lado, Marcel Duchamp, com sua arte 

conceitual que desafia o mundo da arte com a subtração de um objeto produzido em 

escala massificada e o apresenta como um objeto de arte o ready-made, e, do outro lado, 

Paul Poiret, com sua alta-costura e postura de artista que oculta o estilista e empresário 

que descobriu o mercado americano e construiu um programa de marketing para o seu 

ready-to-wear. (CORN, apud TROY, 2003). Esse novo segmento, o ready-to-wear, se 

estabeleceu entre a produção de massa e a alta-costura que teve como cenário os EUA. 

No que consiste a relação com a moda, os americanos aprenderam e criaram 

caminhos que superaram a influência europeia, ampliando suas possibilidades. Além de 

desenvolverem uma moda mais prática e rápida com preços acessíveis às várias camadas 

sociais, criaram outro tipo de modismo, um novo jeito de viver, um lifestyle que iria 

influenciar a Europa posteriormente. O prometido sonho americano fazia parte desse 

lifestyle e estava disponível a qualquer um que desejasse se recriar em um cenário cada 

vez mais promovido por máquinas e tecnologias. Como um povo testemunho, assim 

denominado pelo antropólogo Darcy Ribeiro, os americanos foram constituídos por 

sobreviventes de altas civilizações autônomas que sofreram o impacto da expansão 

europeia. Esses sobreviventes se reintegraram numa independência que os distancia das 

origens, uma vez que sofreram uma profunda transfiguração. São povos espoliados da 

história, ou seja, foram privados de continuar no eixo da história para que através de 

impactos e traumas violentos abrissem um novo braço da história (RIBEIRO, 1970). 

O ready-to-wear foi uma criação europeia que passou a fazer parte da cultura 

americana; tratava-se de um tipo de produção rápida e acessível de moda que acabou por 

ser inserido nesse lifestyle americano. O lifestyle e o ready-to-wear tinham características 

similares, o pronto à mão. Pronto para o uso. 

As autoras americanas Corn e Troy compartilham que artista e estilista subjugam o 

mercado americano e buscam colher dados que apontem para essa investigação. Ambas 

desafiam as hagiografias sobre Paul Poiret e principalmente sobre as obras de Duchamp 

em particular, e salientam que apesar de ambos os europeus serem muito diferentes, 

senão divergentes, suas posições são compartilhadas por certas experiências e 

preocupações que os levaram a criar o “novo”. Como resultado, ambos experimentaram 
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deslocamentos culturais decorrentes de viagens transatlânticas que culminaram em 

importantes convergências em seus trabalhos durante a Primeira Guerra Mundial, 

especialmente em torno de questões sobre originalidade e reprodução. Apesar das 

ambiguidades e contradições, a palavra que define a obra de cada um desempenha 

características similares: ready-made17 e ready-to-wear18.  

O objetivo inicial da viagem de Poiret em 1913 aos Estados Unidos era a 

necessidade de uma campanha contra a falsificação das etiquetas e cópias piratas de 

vestidos de alta-costura. Antes da Primeira Guerra Mundial, Poiret estava empenhado 

numa política de proteção à alta-costura francesa em relação à industrialização no 

mercado internacional. Mesmo participando da guerra, em 1914 Poiret continuou sua 

vigorosa campanha para a regulamentação da indústria da alta-costura, reconhecendo 

que o mercado americano em especial era importante para a sobrevivência desse 

segmento. Ele liderou esforços para garantir que os consumidores americanos tivessem 

acesso ao melhor da alta-costura francesa, apesar da guerra na Europa. Após os discursos 

de Poiret de 1914, vários periódicos fizeram caricaturas enfatizando a sua tendência a ter 

uma postura agressiva e conservadora se comparada ao internacionalismo da vanguarda 

francesa.  

Se, por um lado, Poiret tomava medidas para reforçar a indústria da alta-costura 

para a elite francesa, por outro ele também fazia planos para desafiá-la, ao explorar o 

mercado de produção de massa americana para as cópias de suas criações de alta-costura 

em versões mais baratas. Em 1916 ele anunciou uma linha de roupas relativamente 

baratas, prontas para uso, especialmente concebidas para satisfazer as exigências práticas 

e econômicas de consumidoras americanas. Nessa experiência encontram-se as forças de 

colisão entre arte e indústria, a relação ambígua do original e da reprodução, e as tensões 

entre as culturas francesa e americana. Esse é o ponto de encontro das informações que 

constituirá os trabalhos de Poiret e Duchamp. 
                                                           
17

 Ready-made, o termo é criado por Marcel Duchamp (1887-1968) para designar um tipo de objeto, por ele 
inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem 
critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados (museus e galerias). Seu 
primeiro ready-made, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho (Roda de Bicicleta). 
Duchamp chama esses ready-mades compostos de mais de um objeto de ready-mades retificados. 
Posteriormente, expõe um escorredor de garrafas e, em seguida, um urinol invertido, assinado por R. Mutt, 
a que dá o título de Fonte, 1917. 
18 

Ready-to-wear ou prêt-à-porter muitas vezes abreviado RTW; off-the-rack ou off-the-peg no uso ocasional 
é o termo para fábrica de vestuário feito e vendido na condição de acabado, em tamanhos padronizados, 
distintos dos feitos para medida ou roupas sob medida adaptadas às medidas de uma pessoa particular. 
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As complexidades e contradições que envolvem a moda e a carreira de Poiret 

surgem como meios para a análise de uma relação profunda e estrutural entre moda e 

arte durante esse período. 

O ponto no qual os interesses de Poiret e Duchamp se cruzam é marcado pela 

justaposição da arte e a problemática da reprodução dos objetos. Esse é o ponto em que 

se define o sentido da industrialização da roupa. Já o objeto de arte único tem que se 

confrontar com as chamadas reproduções; sendo assim o objeto de arte já não pode ser 

distinguido das mercadorias de produção em massa. Nos campos da moda e da arte 

houve então uma interpenetração do ready-to-wear das roupas e o ready-made da arte. 

Esse é o motivo pelo qual Molly Nesbit chama de "cultura de sobreposição industrial” aos 

campos do ready-to-wear e aos ready-made (NESBIT, apud TROY, 2003, p. 283). 

Os ready-mades de Duchamp são objetos individuais produzidos com partes 

industriais, que foram descritos pelo artista como "indiferença estética", ao relatar que 

sua seleção de objetos foi a partir de uma escolha aleatória e subtraída da circulação 

comercial. Quanto aos títulos das obras, ele os nomeou com uma palavra ou frase e 

finalizou-os com sua assinatura (TROY, 2003, p. 284). 

Duchamp desestabilizou a finalidade funcional dos objetos, tratando-os de uma 

forma similar às obras de arte. As peças de seus ready-mades foram pouco alteradas 

fisicamente a partir do estado que o artista os encontrou; os ready-mades, no entanto, 

foram transformados conceitualmente pelo processo de retirá-los de seu valor utilitário, 

para atribuir status como mercadorias reificadas.  

A primeira peça ready-made de Duchamp foi uma roda de bicicleta acoplada em 

um banco popular que ele produziu quando ainda estava na França em 1913. Em seguida 

ele se apossou de uma peça de metal usada para a secagem de garrafas de vinho 

comprada em 1914 em uma loja de departamento de Paris. Somente depois de sua 

estadia nos EUA é que o suporte de garrafa iria assumir o seu novo status 

intencionalmente instável como uma obra de arte (TROY, 2003).  

Em vários artigos sobre os ready-mades, Molly Nesbit sublinhou a estranheza e a 

indiferença de Duchamp quanto às suas obras de arte históricas. Nesbit observa que 

Duchamp construiu "não para o público, mas para uma distração privada" para explorar a 

ambivalência dos objetos (NESBIT, apud TROY, 2003, p. 286). Paradoxalmente, ele 

confirmou, assim, seu status como um artista, distanciando-se do mundo comercial e 
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recusando-se a ganhar a vida através da venda de seus trabalhos e exibindo-os de forma 

inusitada.  

Duchamp rompe com a sacralidade de obras seculares como a Monalisa. Sua 

iniciativa artística de profanar ícones aponta para direções que sugerem a liberdade do 

indivíduo de se construir e reconstruir a si e ao seu entorno. O ready-made rompe e 

oferece novas possibilidades na junção de elementos de naturezas diversas, deslocando o 

princípio de uso dos objetos. Ele se constitui por junções de objetos massificados para 

alcançar uma suposta originalidade utilizada para questionar os cânones que atribuem 

qualidade a uma obra de arte. Um percurso inverso ao de Poiret, que, por meio de uma 

produção massificada, utiliza meios artificiais para justificar a originalidade, por via do 

discurso e do espetáculo para apresentar suas coleções.  

Em 1914, Poiret foi a Nova York para apresentar no Hotel Ritz-Carlton o evento 

"Fête de Mode", organizado pela Vogue. A apresentação se passava em um palco com 

diálogo entre dois personagens, um "artista" do sexo masculino e uma mulher descrita 

como "Miss Vogue". O diálogo era sobre Nova York ser capaz de produzir uma temporada 

de moda sem ajuda de Paris, e terminava em uma aposta; na sequência as modelos 

apresentavam o desfile em direção à plateia como uma prova de “Miss Vogue” que os 

designers americanos poderiam dar conta. Foram três dias de apresentações sob a 

direção da editora Edna Woolman Chase da Vogue, que concebeu e orquestrou a série 

como se fosse uma festa extravagante da moda parisiense (TROY, 2003). O objetivo de 

Poiret é subtrair qualquer ideia do comum de suas criações; para tanto ele se empenhou 

em dessacralizar o produto industrial, acrescentando uma aura de originalidade via 

espetáculo. Na verdade a coleção apresentada e comercializada nos EUA originalmente 

eram figurinos de uma festa inspirada nas mil e uma noites que Poiret promoveu em sua 

casa. Já Duchamp buscou dessacralizar a aura da obra de arte, subtraindo objetos 

industrializados para constituir um objeto artístico com o objetivo de questionar os 

cânones da arte.  

Em 1916, na sua exposição de Nova York, Duchamp dispensou os pedestais 

convencionais de esculturas para usar porta guarda-chuvas na entrada da galeria. Ele não 

se limitou a alienar esses objetos de seu contexto funcional, mas os instalou de forma 

ambígua, aparentemente contraditória e conceitual, nem convencional para a arte, nem 

para as noções arraigadas da mercadoria produzida industrialmente. 
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O contraponto em Paul Poiret está na exposição do seu trabalho produzido para 

ser apresentado em cenários sofisticados nos quais foram inseridos seus figurinos 

exóticos com o objetivo de parecer que suas criações eram originais e incomuns. O efeito 

suscitou nas clientes o desejo de ter uma aparência europeia. A coleção “Minarete” era 

constituída originalmente por verdadeiras fantasias que foram vendidas como roupas 

formais aos americanos.  

A intenção de Duchamp foi drenar o sentido da mercadoria industrialmente 

produzida com o propósito de promover uma transposição para a natureza abstrata da 

linguagem poética. Uma prática similar na alta-costura, mas com propósitos diferentes, 

foi elaborada por Paul Poiret e Lady Duff Gordon, como as palavras e frases usadas para 

os títulos de suas criações, a fim de que seus clientes fizessem associações poéticas, 

afastando-os de uma conexão funcional ou comercial.  

Para Pierre Bourdier, os efeitos das etiquetas na alta-costura eram similares à 

magia das assinaturas dos artistas que inscrevem distinção artística aos objetos em 

relação às mercadorias vendáveis. Para Duchamp, sua assinatura é um confronto aos 

cânones artísticos e também tem o papel de ready-made que se somam às suas obras 

(BOURDIER, apud TROY, 2003). A análise de Troy não pretende sugerir que houve uma 

troca direta de influência ou ligação pessoal significativa entre Duchamp e Poiret, mas 

que há analogias nas práticas com direções de intenções diferentes (TROY, 2003). Um faz 

a coisa parecer o objeto e o outro faz o objeto parecer ser a coisa. 

De acordo com Francis Naumann, supostamente Duchamp teria conhecido Poiret 

e estaria pensando na indústria do vestuário francesa na América, quando definiu o 

termo ready-made, já que o fato estava em foco na mídia (NAUMANN, apud TROY, 2003). 

Naumann chama a atenção para o fato de Duchamp ser francês e ter a clareza dos valores 

e diferenças entre originais e cópias, assim como títulos, assinaturas, rótulos, marcas, 

direitos autorais, e o estado da arte e do artista. Duchamp também era ciente do 

contexto cultural internacional marcado pela produção, circulação e consumo de bens 

produzidos industrialmente. Todos esses fatos levantaram questões de profundo 

interesse para ambos, Duchamp e Poiret.  

É possível que Duchamp e Poiret não tenham compartilhado da mesma esfera de 

relações, mas cada um em seu próprio caminho e meio intelectual ou profissional se 

confrontaram com o mesmo problema: a instabilidade do sujeito autoral confrontado 
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com o colapso da distinção entre originalidade e reprodução, a obra de arte e objeto de 

produção em massa.  

É importante traçar esses paralelos entre moda e arte, Duchamp e Poiret, pois nos 

auxilia a refletir sobre desdobramentos que vão haver nestes dois campos. O que nos 

interessa neste desdobramento são os reflexos sobre a moda e de que forma 

contribuíram para a aparência do indivíduo contemporâneo. Paul Poiret, mediante uma 

situação de contexto histórico, político e mercadológico, acabou por contribuir para a 

criação de um dos maiores segmentos de mercado que hoje chega também a várias 

partes do Oriente, o ready-to-wear. Grande parte das marcas de alta-costura nascidas no 

século XIX e início do XX que continuam ativas, como Dior, Chanel, Givenchy e outras, 

apresentam suas coleções mescladas entre alta-costura e ready-to-wear.  

Inicialmente Poiret se encontrava muito enraizado à tradição europeia e 

enfrentou vários conflitos para manter a aura da alta-costura transferida para uma 

produção em massa nos EUA. Sua experiência com os EUA fez com que a alta-costura 

diminuísse sua força na criação da moda para gerar um mercado intermediário, que 

democratizava mais rapidamente a moda. Sua adaptação, por mais conflitante que 

pudesse ter sido, contribuiu para as transformações e continuidade da moda.  

As relações que Poiret mantinha com a moda eram uma herança do século 

anterior que tinha a aristocracia como referência. Sua tentativa de proteger os interesses 

de uma instituição teve desdobramentos nos anos 1920 e 1930. Cada criador de moda 

passou a registrar suas criações – o copyright – a marca registrada que ainda se mantém 

atualmente (GRUMBACH, 2009). 

A contribuição de Duchamp indiretamente à moda é a proximidade que ele 

promove entre a obra e o espectador, solicitando uma atividade do espectador. Duchamp 

se coloca como um propositor, como um artista medium que possui a missão de 

estabelecer um canal que só pode se concretizar através dele. O artista propositor faz de 

seu gesto uma confluência de escolhas e submete essas escolhas e responsabilidades ao 

espectador. Poiret, por sua vez, se coloca como o criador: ele tem o comprometimento 

pela criação genuína de sua obra, ele estabelece uma ponte entre um mundo 

transcendental e o mundo material sensível, e o usuário é um sujeito passivo que usufrui 

a obra, a roupa genuína que pareça a obra, embora ela seja uma cópia. Duchamp 

dessacraliza a obra de arte e Poiret sacraliza a cópia. 
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Analisar um paralelo entre as intenções de Poiret e Duchamp também nos auxilia 

a perceber que na contemporaneidade encontramos esses conceitos trocados. Podemos 

perceber uma similaridade nas obras de artistas como Jeff Koons. Koons tem uma 

verdadeira fábrica com equipe especializada para atender às demandas de suas obras. No 

sentido contrário, as propostas de Duchamp encontram-se claramente nos propósitos das 

coleções do belga Martin Margiela, que utiliza a moda como questionamento sobre a 

massificação das silhuetas.  

A contribuição dos ready-mades foi a promoção de uma redefinição da arte 

moderna, ao propor a presença no espaço de arte de um objeto com valor e significado 

funcional, que, deslocado do seu lugar de origem, traz novas nuanças à intrigante 

necessidade ou não de um significado a ser decifrado nas obras de arte. Indagar sobre os 

significados possíveis de uma obra de arte nos leva, finalmente, a interrogar acerca do 

lugar onde este significado pode ser gerado. Ao subtrairmos os cânones acerca da obra de 

arte, uma grande questão foi lançada, e nesse questionamento a moda compareceu para 

reclamar para si a presença como arte. Na contemporaneidade várias experiências irão de 

encontro a essa busca de resposta, mas a não definição tornou-se uma contribuição 

contínua de novas possibilidades na moda e na arte. 
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   DIÁLOGOS ENTRE MODA E ARTE 

Capítulo 3 
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3  Diálogos entre Moda e Arte 

 

 

 

O grande interesse sobre a relação da moda com a arte no século XX reside em 

suas antecipações. Nesse capítulo seguimos por uma topografia sobre os principais 

encontros entre moda e arte. O século XIX, foi um ensaio para o despertar perceptivo do 

indivíduo, provocado pelas rupturas e inovações da arte, das tecnologias e das mídias. As 

novidades e a aceleração do cotidiano se somaram às rupturas com o passado por meio 

das vanguardas artísticas europeias. Moda e arte se conectaram para instaurar no corpo o 

meio para a linguagem do século XX. Seguimos por um percurso que compreende o 

Modernismo e o Pós-modernismo para que possamos analisar essa relação que 

reverberou tanto em moda quanto em arte, modificando o percurso de ambas e 

promovendo inusitados diálogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da capa do capítulo 3 – Pg. 96 - Look do desfile 
Spring/summer 1997 por Alexander McQueen, 1997. Fotografia de 
Nick Knight. Disponível em: http://willyegang.tumblr.com. Acesso 
em: 15.11.2013. 
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3.1 Moda e arte: deslocamentos e rupturas no 

Modernismo 

 

Procuramos seguir os novos rumos por via de uma topografia de rupturas 

significativas a partir das primeiras relações entre arte e moda no século XX. O foco é a 

relação da moda com a vanguarda europeia no início do século, em que é possível 

averiguar contribuições fundamentais às modificações do self, em suas expressões 

subjetivas. Os futuristas interferiram nas roupas masculinas formais, subtraindo o preto e 

acrescentando tecidos coloridos com recortes geométricos nos ternos; o objetivo era 

desenvolver roupas rápidas e práticas para o cotidiano. Para os dadaístas a roupa era uma 

extensão de seu posicionamento consciente no mundo e espaço expressivo do usuário, 

que deveria interferir com liberdade no seu modo de vestir. Os surrealistas atuavam em 

expressões de justaposição do mundo onírico com o mundo real; as roupas de 

Schiaparelli foram compostas com referência a esta justaposição. Suas criações 

mantinham uma relação pautada no uso de uma vestimenta com elementos decorativos 

e acessórios surrealistas, resultando em roupas inusitadas que rompem com a premissa 

da funcionalidade. 

 

No exercício da renovação, a criação da moda foi absorvida pelas artes plásticas e 

vice-versa, criando um caminho comum: os corpos e suas múltiplas codificações. A busca 

e o exercício ininterrupto do “novo” converteram a moda em um dos centros mais ativos 

de criatividade do século XX, um terreno ideal para as artes na investigação de suas 

formas, cores e materiais. No final do século XIX, a moda havia experimentado outros 

entrelaçamentos, com a arquitetura, através do trabalho de Henry van de Velde.  

Van de Velde foi influenciado pelo contexto alemão que retomava algumas 

questões, como a revalorização da identidade na era da industrialização. A iniciativa de 

arquitetos e designers foi a criação do conceito Gesamtkunstwerk – obra de arte total – 

por volta de 1880. O termo se refere a uma obra de arte que combina vários meios 

expressivos, culturais e comunicacionais (STERN, 2004). Inicialmente a experiência foi 

aplicada no teatro, que convergia várias expressões como: música, ópera, cenário, 
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figurino, etc. O objetivo era aumentar o grau de emoção e impacto do espetáculo. Vários 

arquitetos do período Art Nouveau foram influenciados pela proposta e transpuseram o 

conceito para suas arquiteturas. Eles criaram um universo dentro da arquitetura que 

chegaria ao extremo dos detalhes no desenho de maçanetas, portas, tapetes, serviço de 

jantar e vestidos femininos que consideravam ser o complemento de seus edifícios. Além 

de Van de Velde, outros arquitetos criaram seus edifícios como arte total que incluía a 

roupa de seus clientes sob influência da Gesamtkunstwerks. São eles: Kolomon Moser, 

Charles Rennie Mackintosh e Richard Riemerschmid. O objetivo era criar a roupa feminina 

como extensão de suas obras, nos moldes da vida privada. A roupa masculina não foi 

contemplada porque a relação do homem estava associada à vida pública (idem).  

Van de Velde foi o primeiro a entender os propósitos da Gesamtkunstwerk no 

interior e no exterior de suas arquiteturas e ficou obcecado pela ideia da integração. Ele 

acreditava que a harmonia se encontrava nos detalhes (idem). É importante acrescentar 

que, no século XIX, a moda era considerada como uma arte aplicada19 e a criação dos 

Künstlerkleid – vestidos artísticos – tinha em sua essência a beleza da estrutura, em parte 

porque eram constituídos e vistos como uma arquitetura. 

    

                                                           
19

 Arte aplicada significa pensar em modalidades da produção artística que se orientam para o mundo 
cotidiano, pela criação de objetos, de peças e/ou construções úteis ao homem em sua vida diária. A noção 
remete a alguns setores da arquitetura, das artes decorativas, do design, das artes gráficas, do mobiliário, e 
por última modalidade, a moda, e traz oposição em relação às belas-artes. Disponível em: 
http://www.itaucultural.org.br. Acesso em: 02.11.2013. 

FIG. 39 e FIG. 40: “Dress 
reception” e “Homedress”, 
1902/3. Henry van de Velde. 
Disponível em: 
http://www.deltacollege.edu/e
mp/jbarrows/Gender.html. 
Acesso em: 02.11.2013. 
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O princípio da integração de certa maneira ainda mantinha o cotidiano doméstico 

focado na figura feminina. No período vitoriano a mulher estava destinada a dirigir a casa 

de forma eficiente para o refúgio do marido após sua turbulenta vida pública. Mais do 

que nunca, cuidar do lar era uma tarefa que se estendia à aparência feminina e a 

decoração era uma extensão de suas roupas. Essa coordenação entre roupa e decoração 

criou uma relação estreita entre moda e casa, uma relação que no século XX iria se 

estabelecer como segmento “home”. Hoje são várias as marcas de moda 

contemporâneas, como a americana Ralph Lauren,20 que nos anos 1980 desenvolveu o 

segmento “casa”.  

Os arquitetos do Art Nouveau buscaram uma integração nos interiores domésticos 

ao mesmo tempo que propuseram roupas femininas – os vestidos da reforma – para 

corpos livres da modelagem do espartilho (STERN, 2004). Ainda assim a figura feminina 

continuou sendo a ponte para essa integração doméstica. 

Similar à proposta da Gesamtkunstwerks, as oficinas Wiener Werkstäte 21 

objetivaram criar uma harmonia entre os vários setores da vida do indivíduo, desde a 

arquitetura, interiores, móveis, objetos e detalhes desse microcosmo doméstico. 

Diferentemente do foco do conceito anterior, a Wiener Werkstäte contemplava o 

masculino e o feminino em suas vestimentas que foram desenvolvidas partir de 1911, sob 

a direção de Eduard Josef Wimmer-Wisgrill. Como as oficinas eram multidisciplinares, 

vários artistas contribuíram para o desenvolvimento de roupas como suporte de suas 

obras, principalmente na estamparia. Faziam parte do grupo da Wiener-Werkstätte: Egon 

                                                           
20

 Ralph Lauren foi um dos primeiros criadores de moda a entrar no mercado do design de interiores nos 
anos 1980 (RYBCZYNSKI, 1996). 
21

 O nome WienerWerkstätte significa “oficinas vienenses” e surgiu como uma extensão da Secessão de 

Viena, movimento que visava romper com a arte tradicional e os exageros de ornamentos da época. 
Influenciados pela Secessão e pelas ideias de Willian Morris, a WienerWerkstätte foi criada em  junho de 
1903, em Viena-Áustria, por Josef Hoffmann e seu amigo Koloman Moser, com apoio financeiro do 
banqueiro Fritz Wärndorfer. Definida como uma cooperativa de artistas e artesãos que visava unir utilidade 
e qualidade estética e uma renovação nas artes aplicáveis e artesanais na Áustria seguia o modelo das 
organizações britânicas pioneiras, como a Guildof Handicraft de Charles Ashbee Disponível em: 
http://www.architonic.com/dcobj/wiener-werkstatte-1903-1932/4650005/2/1. Acesso em 10.11.2013. 
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Schiele, Gustave Klimt, Emile Flöge, Josef Hoffmann, Ugo Zovetti, Dagobert Peche, entre 

outros. 

 

  

 

A singularidade do artista era resultado da expressão artística, considerada uma 

das poucas formas de afirmação em um mundo dominado por processos de produção 

coletiva. O grupo da Wiener Werkstätte propôs possibilidades de criação original 

principalmente pelas parcerias entre os artistas, os quais apresentavam seus projetos aos 

artesãos que as executavam em oficinas. Gustave Klimt e sua parceria com Emilie Flöge 

resultou em coleções de roupas que apresentavam inovação na estrutura e na 

estamparia. 

Fig.  41. Terno desenhado por Egon Schiele em 1910-11. Disponível em: 
http://egonschiele.tumblr.com. Acesso em: 25.10.2013. 
Fig. 42. Desenho de Klimt usando sua túnica azul. Des. de Schiele. 1910. Disponível em: 
http://www.thecultureconcept.com. Acesso em: 25.10.2013. 
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A preocupação do artista residia em rejeitar o contexto histórico de tal modo que 

era uma forma de “extrair a verdade de sua própria existência e apenas dela”, sem 

recorrer ao passado (KARL, 1988, p. 177). Esse era o ponto de conexão entre o artista e o 

criador de moda da virada do século e no início do século XX. 

Essas heranças ocorridas na segunda metade do século XIX foram os primeiros 

impulsos de inovação que caracterizou o período modernista. Gradativamente, ao longo 

do século XX, essas iniciativas impulsionaram uma dissolução das fronteiras entre as 

manifestações culturais que promoveram momentos importantes de interação entre 

moda e arte. Essa interação ocorreu principalmente no processo criativo, o qual constitui 

o setor mais efêmero de nossa produção ocidental, pois foi nosso contato com o produto 

final e não com seu processo de criação. Com as vanguardas artísticas, experimentamos 

deslocamentos e rupturas sem precedentes, suscitando todo tipo de possibilidades, 

orientados por uma forte atração pelo novo de forma irrepreensível. 

Muitos dos movimentos artísticos proliferaram a partir de 1900 e cada vez mais se 

considerava que o inconsciente era a usina de criatividade, sob a qual o artista se 

libertava para a atividade criativa, entendida como pura energia e, portanto, “uma fonte 

de energia criadora; uma fonte de imagens, um animus mundi” (idem, p. 43). Sob essa 

perspectiva encontramos as vanguardas artísticas que mais contribuíram para a moda: o 

Futurismo, o Dadaísmo e o Surrealismo.  

FIG. 43. Vestido de Emilie Flöge e estampa de Gustave Klimt.  Disponível em: 
https://artserve.anu.edu.au. Acesso em: 02.11.2013. 
FIG. 44. Estampa de Joseph Hoffmann. 1910-12. BRANDSTÄTER, 2003, p.332. 
FIG. 45. Vestido Apollo, 1911. Joseph Hoffmann. Idem, p. 333. 



109 
 

O grande interesse sobre a relação da moda com a arte no século XX reside em 

suas antecipações. O século anterior tornou-se o grande ensaio para o despertar de uma 

realidade perceptiva através das rupturas e das inovações da arte, das tecnologias e das 

mídia. As inovações aceleraram o ritmo do cotidiano e romperam relações com o 

passado, divulgando o presente de forma espetacular, ao instaurar a celebração do 

instante único e sua carga emocional. De um lado a nova percepção do mundo, do outro 

o artista e o criador de moda, os quais, através da sensibilidade, comandarão o ritmo 

dessa conexão ao apresentar uma diversidade de elementos e uma disponibilidade para 

receber qualquer interferência. Moda e arte se conectam para instaurar no corpo o meio 

para a linguagem do século XX. 

O corpo feminino continuou a ser o ponto de encontro entre moda e arte: a “New 

Woman”, figura enigmática, sedutora femme fatale do imaginário masculino e heroína da 

emancipação. A sufragista aos olhos das mulheres é a anunciação modernista de uma 

feminilidade que se contrapõe à ideia da mulher vitoriana (VELOSO, 2007, p.21). 

No início do século XX, uma natureza subjetiva alheia aos códigos morais se 

manifesta, provocando uma transformação na arte e possibilitando criar uma nova 

epifania, identificada como uma força que nos impele contra todos os princípios e 

padrões (TAYLOR, 2011). O fluxo de energia da arte na virada do século é um foco de 

atividade que não tem como preocupação a história ou a tradição, por mais que se 

alimente de tradição e de história, como o movimento Futurista. Esse fluxo energético na 

arte corre paralelo ao dinamismo de novos movimentos em psicologia e psicanálise, 

como o Surrealismo (KARL, 1988). A importância do trabalho de psicanálise de Freud 

nesse contexto se dá pela tentativa de resgatar nossa liberdade e autocontrole, como 

também a dignidade do sujeito desprendido diante das profundezas interiores. Freud 

tinha uma ideia do grande poder da capacidade simbólica humana ainda aprisionada e 

presente na maioria dos casos, no gigantesco conflito dos instintos, e distorcida pelas 

condensações e deslocamentos. A auto-interpretação tem em Freud uma grande força 

para os que forem capazes de assumi-la (TAYLOR, 2011). A descrição da vida dos instintos, 

a autoanálise de Freud e sua busca do inconsciente significaram um deslocamento de 

expectativa: “religar o indivíduo e seu inconsciente, ligar o homem racional ou desperto à 

sua vida instintiva, de sonho, alucinatória” (KARL, 1988, p. 205). Freud propõe a busca ao 
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inconsciente como caminho de resgate à consciência do indivíduo para entender a 

conexão consigo e com o mundo, algo que foi definhando no processo instrumental da 

cultura ocidental contemporânea. Neste contexto de cruzamentos, Futurismo, Dadaísmo 

e Surrealismo se relacionaram com a moda.  

As vanguardas artísticas continuaram provocando o desejo de apartar-se da 

história, sempre em busca de um momento sublime em que o tempo e o espaço se 

desligassem do passado, do presente e do futuro. Era essencial às vanguardas 

revolucionar e superar o passado mediante o exercício da vontade individual e a 

necessidade de revelar falsas expectativas históricas (KARL, 1988). Algumas 

manifestações trouxeram a vestimenta como símbolo de transgressão, a roupa como 

expressão.  

A definição de vanguarda é derivada de um periódico de 1878, o L´Avant-Garde, 

criado por Mikhail Bakunin; o termo significava antagonismo à ordem existente e 

propunha essa premissa na cultura e na política, algo que se assemelhava aos campos de 

interesse e ação dos movimentos de vanguarda que contribuíram para as modificações do 

self e da subjetividade no século XX (idem).  

Esse antagonismo presente em vários autores e artistas vanguardistas do século 

XX se manifestava sob protestos contra a invasão da razão instrumental que dominava o 

mundo pela tecnologia e seus efeitos: a padronização, a massificação, a decadência da 

comunidade e a vulgarização dos processos criativos. Em contrapartida, uma minoria 

exaltava os resultados da tecnologia, como o caso dos artistas futuristas, mas ainda assim 

se opunha à estética derivada dessa produção massificada e estandardizada. A 

expectativa do grupo era pela inovação e acolhia a nova civilização industrial, tornando-a 

um instrumento da vontade transformadora e desimpedida (idem).  

A outra forma, aparentemente no sentido contrário aos futuristas, conclamava o 

abandono do controle, e era concentrada no grupo dos dadaístas, do qual emergiu o 

grupo surrealista, que compartilhava dessa proposta. Os surrealistas aspiravam a que o 

indivíduo se abrisse por inteiro às profundas forças interiores do inconsciente, uma rota 

fundamentada nas teorias de Freud sobre o inconsciente (idem).  
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Os artistas vanguardistas se apropriaram de gestos, posturas, comportamentos e 

roupas como meio de expressão e crítica. O interesse em se apropriar de roupas era por 

se tratar de um dispositivo ou prisma passível de investigação e reflexão sobre alguns 

temas de múltiplas abordagens, relações e performance, imagem e escultura. A roupa 

como objeto escultórico estático simultaneamente sobre um corpo ganha inúmeras 

conotações. 

Uma das primeiras vanguardas a se apropriar da roupa como expressão artística 

foi o Futurismo, idealizado e fundado em 1909 por Filippo Marinetti. Um movimento 

artístico e literário, com propostas abrangentes para os vários setores da sociedade. 

Alguns artistas do grupo contribuíram para os segmentos que propunham uma reforma 

que contemplava: cenografia teatral, arquitetura, interiores, cerâmica, publicidade, arte 

gráfica e moda. Outros setores, como a política, também faziam parte do programa 

futurista, o que permitiu uma sobrevivência maior desse movimento, que ganhou caráter 

nacionalista junto ao fascismo.  

O manifesto de 1915 escrito por Giacomo Balla e Fortunato Depero, intitulado 

“Reconstrução futurista do universo”, foi um marco teórico. A proposta era um projeto de 

vida que se estendesse a todas as áreas imaginárias da existência humana, entre elas a 

vestimenta, desenvolvidas pelos artistas futuristas: Giacomo Balla, Fortunato Depero e 

Sonia Delaunay. Cada um manifestou a sua interpretação dos princípios futuristas em 

suas criações artísticas.    

 

 
FIG. 46. Terno futurista, Giacomo Balla, 1913-1918.  Disponível em: http://web.tiscali.it. Acesso em: 
02.02.2012. FIG. 47. Casaco simultâneo em patchwork. Sonia Delaunay, 1913. Disponível em: 
http://www.alaintruong.com- Acesso em: 02.02.2012. FIG. 48. Coletes de Fortunato Depero e Umberto 
Notari, 1923/24. Disponível em: http://lepilloledistefano.gqitalia.it. Acesso em 02.02.2012. 
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No contexto futurista, a epifania é marginalizada mediante o desenvolvimento da 

sociedade urbanizada e industrializada, composta de máquinas e ambientes para as 

massas anônimas que dominavam o mundo (TAYLOR, 2011). Para Andrew Hewitt, 

Marinetti é o “esteta da máquina” que celebra uma beleza – mesmo que seja de natureza 

técnica – uma característica que mantinha o Futurismo isolado e em sentido contrário aos 

vanguardistas que optaram pela profundidade do inconsciente (HEWITT, 1996, p. 83).  

Para os futuristas, a roupa deveria estar menos orientada ao corpo e mais 

conectada com o movimento e a velocidade da vida moderna nas grandes metrópoles. Os 

materiais tradicionais seriam substituídos por novos. “A moda é uma arte, como a 

arquitetura e a música. Um vestido de senhora, criado de forma genial e usado de 

maneira elegante, tem o mesmo valor que um afresco de Michelangelo ou uma Nossa 

Senhora de Tiziano” (LEHNERT, 2001, p. 30).  

 

 

 

Os futuristas negaram o que viam com uma ruptura mais acentuada “por não 

poderem buscar consolo nem no sentimento puramente subjetivo, nem na confiança de 

FIG. 49 e FIG. 50. Projeto e Tuta confeccionada, 1918-9. Ernesto Thayaht (Michahelles). Disponível 
em: http://www.polyvore.com. Acesso em: 20.10.2013 e 24.10.2013. 
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que o mundo emana do espírito” (TAYLOR, 2011, p. 586). As transformações que 

desancoraram a subjetividade levaram os modernistas a adotarem posturas de negar 

veementemente o que julgaram ser: frágil, confortável e passivo nos indivíduos de sua 

época.  

A interioridade do indivíduo foi a grande fonte de libertação para os movimentos 

modernistas, uma recuperação da experiência vivida da atividade criativa. 

Nossa atenção é desviada das coisas em si para aquilo que elas realizam para 
nós (...). A imagem poética liberta-se de uma linguagem de significantes e nos 
dá uma linguagem intuitiva fresca que restaura nossa visão das coisas (TAYLOR, 
2011, p. 588-9).  

 

Para os futuristas vestir a obra de arte faz parte do envolvimento com o indivíduo, 

impedindo-o de se perder em um processo abstrato, ou seja, que o indivíduo não caia em 

um processo de generalização por redução de informação de um conteúdo ou conceito. 

As vanguardas se manifestaram de forma provocativa para que o indivíduo não fosse 

absorvido pela passividade. 

Com objetivo comum de romper com a tradição como os futuristas, os dadaístas 

estavam numa vertente oposta àqueles, propondo o abandono de todo o controle sobre 

nós mesmos. Fundado em 1916 por Tristan Tzara, o Dadaísmo foi um movimento que 

colocou fim às ilusões de estabilidade na cultura europeia. As obras Dadá tinham o 

objetivo de expor toda a insegurança e instabilidade que se instalou após a Primeira 

Guerra Mundial, fundamentadas na insanidade cultural (KARL, 1988). A sanidade Dadá 

buscou formas de chamar a atenção sobre a lógica racional que provocou uma guerra 

sem sentido, expondo-a em uma expressão de loucura e insanidade acentuada por uma 

epifania niilista, ou seja, uma denúncia carregada de niilismo, a crença no nada (KARL, 

1988). A artista e performer Sophie Taeuber-Arp incentivava o desejo pelo decorativo, 

alegando ser um dos anseios arraigados da humanidade. Tomou como exemplo os povos 

primitivos que decoravam seu corpo, seus utensílios e objetos de culto, e acreditava que 

o objetivo final era realizar o desejo de embelezar e aperfeiçoar, um sentimento que 

emana do desejo pela perfeição e realização criativa. 

Sophie Taeuber-Arp ensinava design têxtil na Zürcher Hochschule der Künste 

quando se juntou aos dadaístas em 1916. Seu envolvimento com Dadaísmo foi até 1919, 
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e sua contribuição foi a introdução da dança e da performance. Taeuber-Arp começou a 

produzir pinturas não representacionais, que ela definiu como pinturas “concretas”. Suas 

pinturas foram influenciadas pela sua formação em design têxtil, bem como o cubismo. 

Suas criações mais conhecidas como vestimentas são peças decorrentes da interpretação 

dos poemas de Hugo Ball, que resultaram numa composição de tecidos ou um patchwork 

geométrico (Disponível em: http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=5777. 

Acesso em: 02.11.2012).  

 

 

 

 

A contribuição de Taeuber-Arp ao Dadaísmo é por via da obra do poeta alemão 

Hugo Ball, que no movimento desenvolveu poemas em alemão com palavras sem sentido 

como uma metáfora da insignificância do homem frente à barbárie da guerra. Sua poesia 

interagia com um novo formato de teatro, a performance, da qual foi um precursor. 

Taeuber-Arp deu corpo à poesia de Ball ao materializá-la através de suas composições de 

planos que seguiam uma narrativa para a performance. 

O Dadaísmo foi a vanguarda que nasceu no ápice da Primeira Guerra Mundial em 

território neutro, em um momento em que a narrativa das artes estava sendo repensada 

e reformulada, mas o processo tomou outra direção, seus desdobramentos levaram à 

FIG. 51. Sophie Taeuber-Arp e sua irmã com roupas de performance, 1927.  
FIG. 52 e FIG. 53. Vestido 1 e vestido 2 – Dadá.  
Disponíveis em: http://madammeow-hollygaboriault.blogspot.com.br/2013/01/sophie-taeuber-
arp-dada-head-of-her-time.html. Acessos em 02.11.2013. 
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destruição total da narrativa tradicional da cultura ocidental fundada na lógica linear de 

progresso. O resultado das últimas vanguardas nesse contexto acabou por produzir 

formas de arte que, em geral, eram “antiarte, antiintenção; tão antissocial e antiestado”, 

que acabaram provocando uma espécie de revolução nas artes e na cultura, e porque não 

na vestimenta (KARL, 1988, p. 482). Através do Dadá, Tristan Tzara objetivava substituir o 

contrassenso das bases de sua época pela incoerência e a falta de sentido, uma atitude de 

se contrapor para dar abertura à construção da subjetividade. 

O Dadaísmo é uma das vanguardas mais ativas na contraposição às demarcações 

de fronteiras estabelecidas num período de crise política que comprometeu a expressão 

do indivíduo, rompendo com seu processo sociocultural. Mediante a necessidade de 

reordená-las, as vanguardas se manifestaram como uma possibilidade de construção da 

subjetividade, oferecendo caminhos para tornar o indivíduo ativo e consciente de seu 

processo criativo, um caminho de rupturas para sua liberdade de expressão. 

Decorrente do Dadaísmo, o Surrealismo foi formado por artistas Dadá, juntamente 

com André Breton, que definiria o Surrealismo como “a função de nossa vontade para a 

desorientação absoluta” (idem, p. 486). De certa maneira o que se propõe é algo similar à 

velha aspiração romântica de exceder a fragmentação, de romper as barreiras repressivas 

entre inconsciente e consciente, irracional e racional, imaginação e razão (TAYLOR, 2011).  

Em contrapartida, na sequência do Dadaísmo, o Surrealismo buscava resgatar, por 

meio de suas experiências, uma forma de expressão livre de qualquer julgamento, 

propiciando o inusitado, algo que podia ir ao encontro do desejo do original. O resultado 

era uma infinidade de possibilidades singulares que iria gerar uma linguagem própria de 

seus desejos. Tal analogia foi apropriada para o desenvolvimento de um vestir que 

escapava ao previsível. A imprevisibilidade foi uma qualidade das criações da italiana Elsa 

Schiaparelli, que lançou mão de alguns aspectos do movimento como a exploração do 

mundo onírico, dando vazão às imagens desorientadas dos sonhos. 
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O Surrealismo buscou respaldo no trabalho de Freud, que, por sua vez, tinha como 

proposta “resgatar nossa liberdade e autocontrole, a dignidade do sujeito desprendido, 

diante das profundezas interiores” (TAYLOR, 1997, p. 571). Os benefícios deste resgate 

apontaram para a construção de significados sem lógica racional, mas com total sentido 

no self, uma nova natureza de entendimento do indivíduo em sua dimensão desejante. 

Para os surrealistas o automatismo revelava melhor a respeito da pessoa do que qualquer 

criação consciente. Eles dialogavam com Freud na ruptura de padrões sociais (KARL, 

1988).  

A imagem surrealista nasce da justaposição de duas realidades diferentes – sonho 

e realidade –; da estranheza desse encontro é que se descobre aquilo que pode ser 

considerado como belo. Para os surrealistas, a justaposição serve ao propósito de nos 

aproximar mais dos profundos processos subconscientes, como a exploração do universo 

onírico, que enfatizava elementos aparentemente não conectados sem as transições da 

lógica. Um traço que aproximou os surrealistas dos futuristas foi a ênfase na imediação 

não refletida, no ímpeto e nas possibilidades dessa atitude (TAYLOR, 2011).  

FIG. 54. Casaco Absinto, anos 1930. Salvador 
Dalí. Disponível em:  
http://www.flickr.com. Acesso em: 
02.11.2013. 
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O Dadaísmo e o Surrealismo encontraram eco nas criações de Schiaparelli, 

principalmente pela sua proximidade com Salvador Dalí e outros artistas. Ela tinha a 

intenção de incorporar a moda ao movimento surrealista e provocou o vestir evocando 

elementos do universo onírico, no uso da justaposição entre elementos surreais e reais. 

Agregou esses elementos por meio de estampas, bordados e formas ousadas que se 

distanciavam do comum, correspondendo a um escapismo que se tornou justificado 

mediante ao cenário da Primeira Guerra Mundial.  

FIG. 55. “Hindu Princesses,” 1932. Elsa Schiaparelli. Disponível em: 
http://sareedreams.com/2012/02/saree-dress-at-fit-museaum-in-ny/ Acesso em: 01.11.2013. 
FIG.  56. “Minotaure”, 1937. Albert Skira (Paris, Winter 1937). Disponível em: 
http://bysuchandsuch.com. Acesso em: 01.11.2013. 

http://bysuchandsuch.com/2012/06/a-dialogue-of-beauty-dali-and-fashion/e31684/
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Os surrealistas procuram criar uma beleza ambígua de atração e repulsa, assim 

como uma visão pictórica do inconsciente agrupando os símbolos dos estados mais 

elevados do inconsciente do ser. A materialização de imagens das narrativas do 

inconsciente se tornou objetos de moda, como gavetas-bolsos, formigas-estampas, 

trapezistas-botões, etc. 

A arte do século XX voltou-se para o interior do indivíduo, explorando e 

celebrando a subjetividade, evocando sentimentos ocultos, e penetrando no fluxo da 

consciência. O resgate modernista da experiência envolve uma profunda ruptura na 

percepção recebida de identidade e de tempo, e traz consigo uma série de reordenações 

neste século, no sentido de esclarecer a “nossa ideia do que é ser uma pessoa humana” 

(TAYLOR, 2011, p. 594). O reconhecimento do self e a possibilidade de recriar a si e a seu 

entorno lhe dão a extensão do que vem a ser um indivíduo. A grande contribuição das 

vanguardas foi a mudança nas epifanias e as transformações na construção do self e da 

subjetividade herdadas do século XIX.  

Nas vanguardas a epifania era algo apenas indiretamente acessível, algo que o 

objeto visível não podia dizer por si, mas apenas nos indicava. “Na arte moderna, o 

FIGS. 57 e 58. Tailleur de bolsos 
de gavetas de Schiaparelli e 
Vênus de Milo de gaveta de 
Dalí (1936). Disponíveis em: 
http://pmvictorwen.blogspot.c
om/2010/05/o-surrealismo-na-
decada-de-30.html. Acessos 
em: 26.02.2012. 
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entrelaçamento entre o subjetivo e o transcendente torna-se o cerne da epifania” 

(TAYLOR, 2011, p. 632). A busca dessa essência individual necessitava de consciência, e 

esta podia ser despertada pela nossa capacidade de imaginação criativa. As interioridades 

romântica e modernista possuem um ponto de intersecção: ambas originam no interior 

do indivíduo, elas diferem nas origens, o Romantismo conecta o interior com a natureza 

externa e o Modernismo conecta com o interior psíquico baseado em uma concepção 

muito mais rica da natureza que tem dimensão interior (TAYLOR, 2011, p. 634). O ponto 

de conexão dessas visões é o foco no self, que foi enfatizado por todo o desenvolvimento 

do Modernismo centralizando no indivíduo e em suas projeções. 

Neste capítulo analisamos as contribuições das vanguardas artísticas nas rupturas 

ao dar novas visões e significado do vestir, deslocando esse ato da funcionalidade 

proposta pela modernidade. Uma atitude de dessacralizar a roupa e seus códigos, uma 

experiência imprescindível para o processo criativo contemporâneo. 

No subitem a seguir pretendemos abordar as dissoluções entre fronteiras para 

estabelecer um contato mais íntimo entre arte e moda, uma relação que atenderá às 

solicitações do seu tempo, tendo o corpo como foco expressivo para as modificações no 

self e na subjetividade pós-moderna. 
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3.2 Moda e arte no pós-modernismo 

Os processos criativos e as linguagens de apresentação em moda cada vez mais 

possuem práticas que dialogam com a arte, embora às vezes a moda se reserve o direito 

de limitar tal diálogo, com o objetivo de preservar o seu processo de novas criações e 

modismos. Alguns criadores de moda possuem uma capacidade artística que os tornam 

reconhecidos pela dimensão estética de suas criações da mesma forma que alguns 

artistas são reconhecidos por suas obras. A moda levou pouco mais de um século para se 

tornar expressiva na identidade do indivíduo contemporâneo, e nesse percurso foi sendo 

aceita como uma linguagem artística.  

A relação da moda com a arte incentivou encontros, diálogos e colaborações 

criativas que promoveram rupturas e sugeriram para ambas, moda e arte, novas 

possibilidades e deslocamentos. Colaborações e apropriações tanto em moda quanto em 

arte tornaram-se constantes na cultura pós-moderna, ambas trocaram apropriações e 

referências com liberdade.  

Nossa abordagem dará ênfase ao final dos anos 1950 e principalmente nos anos 

1960 devido à grande concentração de mudanças expressivas na arte e na moda. Entre as 

mudanças, a denominação “criador de moda” que será substituída pelo “estilista de 

moda”, e de acordo com o francês Didier Grumbach em seu livro Histórias da moda, 

historicamente essa mudança está localizada nos anos de 1950 (GRUMBACH, 2009). 

Grumbach descreve que na época negociantes têxteis franceses estreitaram laços com os 

confeccionistas para o desenvolvimento intermediário de produtos para sua clientela, 

uma forma de trazer rapidamente o “novo” à disposição de um número maior de 

consumidores. Um dos grandes incentivadores dessa relação foi Alain Lalonde, que, 

consciente da evolução do mundo da moda, soube reorientar as práticas da criação. Foi 

Lalonde quem definiu esse profissional que passou a trabalhar com um fluxo mais rápido 

de criação, o ready-to-wear, como estilista de moda (idem). A partir da definição do 

estilista, usaremos a denominação de “criadores de moda” para aqueles que 

historicamente tiveram relação com o auge da alta-costura.  

Na década de 1960 revistas alardeavam que a alta-costura estava morta. Com a 

produção do ready-to-wear, lentamente as maisons foram absorvendo este segmento 

que passou a ser mais rentável (BOUCHER, 2010). O ready-to-wear na 
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contemporaneidade é a nova alta-costura, que agora goza de uma liberdade maior, citada 

como característica da pós-modernidade e que estará presente tanto na arte quanto na 

moda. 

Charles Taylor, em seu livro As fontes do self, concorda em que um dos bens mais 

disseminados no modernismo para o pós-modernismo foi a liberdade (2011, p. 625). 

Taylor se apropria das reflexões de Jean-François Lyotard para discuti-las, pois “na 

medida em que esse tipo de liberdade é sustentado como a essência da pós-

Modernidade, ela mostra ser isso um prolongamento do lado menos destacado do 

Modernismo” (LYOTARD, apud TAYLOR, 2011, p. 626). Essa herança se concentra na 

valorização da imaginação sob uma nova epifania por meio da crítica, assim como a 

disposição disciplinada da imaginação como renúncia ao estabelecido, presente nas 

vanguardas artísticas. Taylor considera que a questão da valorização da imaginação que 

se relaciona com a celebração subjetivista do self seja superficial, “(...) podemos dizer que 

o subjetivismo da autocelebração é uma permanente tentação numa cultura que exalta a 

liberdade e atribui valor à imaginação criativa” (idem, ibidem). Um exemplo é a pop art, 

que se manifestou com empenho para ampliar a linguagem da arte, mas, para Taylor, foi 

apenas uma tentativa de prender a atenção do observador. 

De acordo com Lyotard em sua obra A condição pós-moderna, a definição “pós-

moderna” tem relação com as sociedades mais desenvolvidas da segunda metade do 

século XX (LYOTARD, 2003). Na década de 1970 a palavra “pós-moderna” estava sendo 

usada por sociólogos e críticos americanos e “ela designa o estado da cultura após as 

transformações que afetaram a regra dos jogos da ciência, da literatura e das artes a 

partir do fim do século XIX” (idem, p. 11). Essas transformações serão situadas 

relativamente à crise das narrativas; na verdade, no desmantelamento da sequência da 

narrativa, principalmente na arte. Podemos verificar isso também na moda, 

principalmente com o surgimento da questão corporal. O corpo se tornou o lugar da 

identidade pessoal, como também o centro das manifestações culturais da década, 

repercutindo na arte e na moda.  

O corpo como meio também estava na arte, especificamente na obra do 

expressionista abstrato americano Jackson Pollock, que através de seu gestual na 

execução da pintura desenvolveu o action painting. Na metade do século XX, ele destruiu 

de forma contundente a ordem tradicional de técnicas, ao estabelecer uma nova ação 
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que preserva a pintura como arte fundamental, utilizando o corpo e o gestual como meio 

de constituir sua obra, na qual a performance corporal é o núcleo da expressão de seu 

trabalho sobre uma grande tela (BRÜDERLIN, LÜTGENS, 2011). Esse gestual foi 

reinterpretado por estilistas de moda como Christian Dior, Popy Moreni, Jean Paul 

Gaultier e Issey Miyake, que estamparam na superfície de suas coleções gotejamentos 

em movimento simulando a técnica de Pollock. 

A performance de Pollock compunha-se de gestos radicais, capazes de transmitir 

a várias gerações um certo padrão expressivo e intuitivo, que foi renegado como objeto 

artístico pelos museus e galerias da época. Sua pintura foi um modo de se manifestar, 

uma assinatura de ruptura que possibilitou levar a obra para fora das paredes e 

aproximando-a do corpo de forma expressiva, acidental e volátil. É importante salientar 

que uma das reinterpretações mais significativas foi a performance de 1999 no desfile do 

inglês Alexander McQueen, que colocou uma modelo com vestido branco como uma tela 

sobre uma plataforma giratória. Dois robôs atiravam jatos de tinta sobre o vestido 

branco em movimento giratório. O resultado foi uma estampa simbólica e singular. 

 

  

 

 

 

 

A Action Painting do artista americano Jackson Pollock nos oferece uma conexão 

tardia com o ready-made de Marcel Duchamp. A ação do gesto na pintura de Pollock 

FIG. 59: Jackson Pollock pintando em Long Island, Nova York, 1950. Disponível em: 
http://media.scraphacker.com. Acesso em: 11.11.2013. 
FIG. 60: Performance do desfile de 1999. Alexander McQueen. Disponível em: 
http://www.byappointmentonlydesign.com. Acesso em: 11.11.2013. 
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sugere o corpo como suporte do self, uma tentativa de reafirmar o “eu” do artista 

(RIVERA, 2005). De acordo com Pollock sua obra buscou expressar seus sentimentos, 

muito mais do que ilustrá-los. Um paralelo entre a action-painting e o ready-made 

demonstra que o gesto artístico ocupa uma primazia em decorrência do valor 

representacional da obra. Para o crítico Harold Rosemberg, o artista estaria “vivendo na 

tela” considerando que a pintura é um ato inseparável da biografia do artista, como 

também ela é um momento que se mistura e adultera sua vida (RIVERA apud Rosemberg, 

2005, p.68). 

Pollock dizia que a pintura tem vida própria e seu papel era deixá-la manifestar. 

Nessa relação era possível o artista controlar o fluxo da pintura. A partir dessa declaração 

vislumbramos traços do ready-made que parte da radicalização a critica em relação a 

autoria ao se apropriar de algo já dado, colocando em questão o domínio da técnica em 

detrimento a noção moderna de originalidade. O ato criador pode ser um gesto mínimo, 

um traço capaz de subverter algo já dado. 

Outras performances antecipariam a moda na metade da década de 1950 por 

meio de artistas que traçaram conotações ritualísticas, tendo a vestimenta como 

elemento principal de suas performances. Trata-se de artistas que realizaram trabalhos 

utilizando peças de roupas como material para operar dentro do sistema da arte, mesmo 

quando eles não pensavam em moda. Um dos destaques foi o trabalho do japonês 

Atsuko Tanaka, que em 1956 apresentou o Electric Dress, uma performance considerada 

icônica por sua peculiaridade ao empregar inúmeras lâmpadas e recipientes iluminados 

(idem).  

Tanaka transformou o corpo feminino num símbolo solar artificial da moda. A 

tecno-pele do vestido foi reconstruída por uma nova superfície de luz. A performance foi 

constituída por uma sequência de eclipses a cada troca de modelo, uma vez que as 

vestes abandonadas continuavam brilhando, mas sem o ânima do corpo. Entre a troca 

das peças em cena, outras iam surgindo. Ao final foi formado uma trilha de roupas como 

cascas abandonadas. O ciclo baseava-se na ideia de que não havia como escapar da 

cultura moderna, as superfícies tinham o poder de revelar o indivíduo (idem). A arte de 

Tanaka não era uma meditação sombria sobre autenticidade, mas sim uma constatação 

sobre o poder da moda, que também representou a liberdade para o indivíduo de refazer 

a si mesmo várias vezes. 
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Tanaka é um dos poucos artistas que utilizou a luz como símbolo da importância 

da segunda pele. No novo milênio podemos ver uma familiaridade no uso da luz nas 

criações do estilista anglo-turco Hussein Chalayan, que concentra parte do seu trabalho 

em tecnologias de ponta ao vislumbrar a roupa do futuro. Em 2007 ele apresentou dois 

vestidos, cada um teve o forro composto por 15 mil LEDs, e a superfície da sobreposição 

em tecido translúcido foi coberta por cristais Swarovsky. Além de iluminados, eles tinham 

a capacidade de projetar um fluxo de vídeo, um com vórtice rosa e outro com imagens 

de tubarões se movimentando na água. 

 

FIG. 61: Electric Dress, 1956, Atsuko Tanaka. Disponível em: http://wikieducator.org. Acesso em: 
14.11.2013.  
FIG. 62: Electric dress, reconstruído em 1986 e exposto em 2011. Disponível em: 
http://manmarume.hamazo.tv/e3648364.html. Acesso em: 14.11.2013. 

http://wikieducator.org/images/5/57/Electric-dress.jpg
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Na contemporaneidade a performance terá um papel importante na moda e 

nesse sentido é necessário retomar algumas contribuições, como a do artista francês 

Yves Klein, que criou a “imagem que precede o referente”, ao ser fotografado com o 

corpo alçado num salto livre no espaço (VILLAÇA, 2007, p. 62). De acordo com Joseph 

Nechvatal, Klein não apenas pintou com seu icônico azul, de que a moda também se 

apropriou, como também saltou no vazio, criando a “Zona de Sensibilidade Pictórica 

Imaterial” (NECHVATAL, 2007). A performance e a body art seriam estabelecidas como 

expressões artísticas efetivas da contemporaneidade depois de Klein (VILLAÇA, 2007). 

 

FIGS. 63 e 64:- Detalhe do forro com LED e sobreposição com cristais Swarovsky e light 
dress, 2007, Hussein Chalayan. Disponíveis em: http://www.ledinside.com. Acesso em: 
20.11.2013. 
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Enquanto a body art e a performance vão se estabelecendo como expressão 

artística com ênfase corporal, as manifestações juvenis da década de 1960 afetavam a 

alta-costura e o ready-to-wear. Arte e moda foram impulsionadas para explorar novas 

formas, novos materiais e novos conceitos. O corpo passou a ter um papel reativo ao 

contexto, mediante as “revoltas contra a autoridade das representações e suas 

referências morais” (idem, p. 65). A geração de jovens buscou o seu próprio e distinto 

modo de se expressar, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, os dois 

principais centros de eclosão dessas manifestações, que também serão os dois 

epicentros de novas expressões em moda e arte. 

Desde a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia vinha avançando 

consideravelmente e, como consequência, restos de materiais bélicos começaram a ser 

reaproveitados em arquitetura, mobiliário e na vestimenta. A esse reaproveitamento de 

materiais tem-se a ideia escapista da conquista espacial, que possibilitou que uma 

vestimenta experimental interferisse no espaço em consonância com o novo ambiente 

da era cósmica. A arte, por sua vez, também assumiu novas materialidades, como o 

metal e o plástico, juntamente com novos mecanismos para dar movimento às obras – a 

arte cinética, que já havia se manifestado nos anos 1950 através dos móbiles de 

FIG. 65: Performance Anthropometry, 1960, Yves Klein. Disponível em: 
http://www.eyewithwings.net. Acesso em: 17.11.2013. 
FIG. 66: Anthropometry: Princess Helena, 1960, Yves Klein. Disponível em: http://www.moma.org. 
Acesso em: 17.11.2013. 
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Alexander Calder. Artistas lançaram mão desses materiais para criar não apenas 

esculturas, como as do artista plástico François Morellet, mas também para transformar 

o espaço de exposição, originando a instalação. Em conexão com as solicitações do seu 

tempo, moda e arte propuseram um corpo conectado com o espaço e tempo sob uma 

visão cósmica do universo. Paco Rabanne foi um dos primeiros estilistas a trocar os 

materiais tradicionais da moda por materiais tecnológicos, como metal, plástico, fios 

metálicos e usou alicates no lugar de agulhas de costura. 

   

 

 

As grandes cisões na cultura ocidental da década de 1960 reverberaram na arte, 

no comportamento, na vestimenta e na expressão corporal, que acabaram por modificar 

o espaço que nos rodeia via manifestações artísticas como a performance e a body art, já 

citadas, e que se somariam às instalações.22  

                                                           
22

 O termo “instalação” foi incorporado ao vocabulário das artes plásticas nos anos 1960 e definia uma obra 
que se apropriava de espaços em galerias e museus. Desde o início aparecerem as dificuldades de se definir 
quais eram os contornos específicos dessa manifestação artística, e talvez isso permaneça até hoje. Mas 
essas questões ficaram em segundo plano, pois pela sua natureza pluralista e multidisciplinar as instalações 
tomaram conta das grandes exposições de arte contemporânea. Essa modalidade de produção artística 
lança mão da obra de instalar no espaço uma composição com os mais variados materiais. O objetivo é 
constituir um ambiente ou cena, cuja sinergia é alcançada através da relação entre objetos, composição, 
conceito, interação e participação do observador. As instalações ganharam importância com os artistas do 
Minimalismo dos anos 1960. Entre os artistas de destaque, estão Dan Flavin e seus espaços moldados pela 
luz colorida e Sol Lewitt e suas experiências espaciais com formas e cores (GOMPERTZ, 2013). 
 

FIG. 67: Sphère-Trames, 1962, François Morellet. Disponível em: http://www.flickr.com.  
FIG. 68: Vestido de Paco Rabanne, 1967. Disponível em: http://www.kci.or.jp. Acessos em: 29.10.2013. 
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A década foi marcada por uma indefinição constante entre as fronteiras entre arte 

e moda. A moda emergiu como um meio para a expressão de conceitos, ideias e ideais 

políticos. Ela se apresentou como um modelo totalmente renovado e integrado com a 

arte e ambas compartilharam de uma causa comum: a estimulação da imaginação 

popular. Entre as primeiras manifestações da cultura visual popular contemporânea está 

a apropriação da vestimenta na instalação de Claes Oldenburg de 1962, constituída por 

varais de lingeries.  

 

 

Mudanças sensíveis na moda ocorreriam em uma das marcas mais importantes do 

pós-guerra, a Dior. Yves Saint Laurent havia assumido a direção da maison de 1958 a 

1960, após a morte de Christian Dior. Saint Laurent teve sua saída após ser criticado por 

ter trazido referências da contracultura dos Beatniks, presentes nas jaquetas de couro da 

coleção. Ele havia violado os protocolos e os traços da marca exclusiva, como a rigorosa 

modelagem da Dior, característica principal de sua icônica criação, o New look (HAYE, 

MENDES, 2003). 

Atuando de forma independente, Yves Saint Laurent estava em total consonância 

com o contexto, criando uma fusão de moda e arte com suas criações como o Mondrian 

Look (1965) e o Pop Art Look (1966). Saint Laurent selecionou artistas e imagens de 

grande apelo popular. Sua iniciativa demonstrou que a moda poderia adotar elementos 

FIG. 69: Instalação Lingerie Counter, 1962, 
Claes Oldenburg. Disponível em: 
http://ludwigmuseum.blog.hu. Acesso: 
17.06.2011. 
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da arte e ganhar significado relevante para seu tempo. Ele também percebeu que a moda 

poderia emprestar atributos da arte de forma consciente na escolha da referência para 

convertê-la em um novo tipo de uso, vestir a obra. Saint Laurent deu prosseguimento a 

empréstimos de outras obras de artistas como: Goya, Manet, Matisse, Van Gogh, 

Malevich, Braque, Picasso e Dalí.  

 

 

 

 

A democratização da moda pela cultura jovem se tornou cada vez mais acessível 

às massas e Paris já não ditava a última moda. O ready-to-wear ganhava o mercado. Ao 

mesmo tempo, os criadores de moda da alta-costura vendiam parte de suas coleções 

para os magazines americanos. 

No mesmo período o artista americano Andy Warhol foi um dos primeiros a 

assumir uma apropriação da moda e investir na integração entre os universos da arte e da 

moda com propostas simultâneas e ambíguas. O estúdio de Warhol, a Factory, em Nova 

York, ficou conhecido como o lugar que fomentava propostas de colaborações artísticas, 

como a origem do grupo Velvet Underground, que marcou o encontro entre arte, música 

e moda. Warhol foi o produtor do grupo musical que atuou de 1964 a 1973, e criou 

acessórios para o VU, como ficaram conhecidos. Le lunettus de soleil eram óculos de 

FIG. 70: Vestido Mondrian, 1965, Yves Saint Laurent. Disponível em: http://www.wineandbowties.com. 
Acesso em: 29.10.2013. 
FIG. 71: Vestidos Coleção Pop Art, 1966, Yves Saint Laurent. Disponível em: 
http://www.ignezferraz.com.br. Acesso em: 29.10.2013. 
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simples proteção para os membros da banda contra os holofotes dos shows que eram 

sofisticados jogos de luz organizados por Warhol. Esse acessório de moda se tornou 

venerado pelos fãs (GASPARINA, 2006).  

   

Nos anos 1980 Warhol permaneceu fiel a esses símbolos de moda – acessórios - 

no seu cenário artístico e produziu vários retratos serigrafados de estrelas e 

personalidades, como Mick Jagger, Nancy Reagan, Jacqueline Kennedy e outros. Warhol 

excedeu as categorias habituais designadas a um artista no período e alguns críticos 

consideravam que sua obra afirmava sua identidade como um artista da moda e dos 

negócios (idem).  

A arte dos anos 1960 não se apropriou apenas de roupas, mas também de objetos 

e ambientes domésticos através das instalações, obras que proclamavam as mudanças 

culturais. Quanto à moda, Florence Müller alega que tanto o estilista quanto o usuário de 

suas criações foram cúmplices em relação ao corpo ao transformá-lo em um “meio de 

trabalho que se expande, se deforma e perde seu caráter sagrado para o benefício da 

banalidade da vida cotidiana” (MÜLLER, op. cit. MODE & ART, 1996, p. 42). A arte deixou 

seu pedestal para se tornar pop e o desfile de moda se transpôs para a rua para se tornar 

urbano. Forças socioculturais e estéticas se reencontraram em novos cenários. Temas em 

comum foram explorados, mas os resultados eram inusitados para ambos os segmentos, 

Fig. 72: Foto de Andy Warhol usando 
óculos de sol, 1968. Disponível em: 
http://yzawuthrich.wordpress.com/cat
egory/music/. Acesso em: 25.10.2013 
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como as versões sobre o “vestido de noiva” do artista plástico Christo e Yves Saint 

Laurent, ambas de 1967 (MODE & ART, 1996). 

  

 

 

O pós-guerra trouxe a necessidade de buscar formas democráticas de se 

expressar, e nas décadas de 1950 e 60, pudemos perceber uma pluralidade de 

manifestações que passaram a conduzir a produção artística nas artes visuais, de forma a 

desvinculá-la de um projeto histórico ou de princípios homogêneos de assimilação. A 

contribuição foi uma abertura para a mobilidade dos contextos culturais, entre eles arte e 

moda.  

As manifestações estudantis de 1968-69 foram seguidas pelo Festival de Música 

de Woodstock e ambos os acontecimentos reforçaram as mudanças sociais, culturais e 

comportamentais, principalmente nos Estados Unidos. A moda e sua relação com as 

manifestações de posicionamentos políticos trouxeram vestimentas regionais e étnicas 

para comunicar ideais e criar uma identidade pessoal. Como um fato natural e 

consequente, as novas expressões originadas nas ruas inverteram o ciclo de criação das 

roupas e alcançaram a arte com a nova geração de artistas. A soberania da alta-costura 

como referência de uma aparência sofisticada diminuiu e deu lugar ao ready-to-wear, ao 

FIG. 73: Wedding Dress, 1967, Christo. Disponível em: http://buffalocomedian.com. Acesso em: 
30.10.2013. 
FIG. 74: Wedding Dress, 1967, Yves Saint Laurent. Disponível em: http://www.pinterest.com. Acesso: 
30.10.2013. 
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mesmo tempo que a moda se conectava com a arte. Moda e arte tiveram causas comuns 

e abrangeram a excitação e a imaginação popular.  

Marylin Bender observou em sua obra The beautiful people (1967) que a Pop Art 

pode ser interpretada como uma reação ao expressionismo abstrato, e a moda pop foi 

uma forma de se rebelar contra as roupas sofisticadas. Juntas, arte e moda constituiriam 

a cultura visual popular contemporânea, como sendo uma cultura potente e singular da 

estética visual (BENDER, apud BRÜDERLIN, LÜTGENS, 2011). Arte e moda continuaram a 

produzir para uma elite, mas a despeito disso ambas se impregnaram de cultura popular, 

que não se limitava a qualquer elemento supremo da alta-costura ou hierárquico da arte. 

A Pop Art teve vários momentos de apropriação da moda de forma consciente e a moda 

por sua vez encontrou a nova aliança que estava procurando para novas experiências. 

Na Inglaterra Mary Quant teve sua importância na moda por se apropriar das 

expressões da roupa de rua como a minissaia e transpor em suas coleções. Quant 

também criou produtos e cosméticos para o seu público jovem, que tinha disposição para 

improvisar e apreciar as novidades. Outros criadores de moda seriam influenciados pela 

moda de rua e pela minissaia, entre eles o californiano Rudi Gernreich e o francês André 

Courrèges. A minissaia acabaria por expor o corpo, um sinal de que a moda participativa 

da revolução social na década de 1960. 

A moda abraçou as novas expressões artísticas e ofereceu a efemeridade que a 

arte buscava e que se tornou um aspecto fundamental das expressões artísticas da época. 

De acordo com os relatórios de Marylin Bender de 1967, "arte e moda estavam 

começando a se tornar um hábito", uma vez que a intersecção entre ambas foi um 

cruzamento inevitável nas manifestações populares (BENDER, op. cit. BRÜDERLIN, 

LÜTGENS, 2011, p. 115). Ao mesmo tempo a nova geração de colecionadores fascinados 

pela Pop Art eram também candidatos prováveis para a novidade. O novo estatuto da 

moda vislumbrava uma expressão de vanguarda semelhante à arte. 

A insurreição estudantil de 1968 objetivava desaparecer com os velhos tipos de 

ordens, exigindo expressões que correspondessem às expectativas dos jovens e seus 

corpos em seus impulsos para uma democracia participativa. A juventude era um público 

que manifestava o gosto pela novidade, pelo efêmero e pelo casual. A rapidez e a 

efemeridade chegaram à moda sob a forma de vestidos de papel de 1966, o que irritou a 

comunidade artística pela conexão com a obra de Warhol nas estampas. Somava-se a 
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esse fato a famosa frase do próprio Warhol que profetizava sobre a efemeridade do 

tempo ao declarar que no futuro todos seriam famosos por 15 minutos (BRÜDERLIN, 

LÜTGENS, 2011). 

 

       

 

 

 

Como pudemos ver anteriormente, os anos 1960 foram permeados por vários 

eventos e a democracia de valores da moda foi um deles, como também a visão de um 

futuro de conquistas espaciais que teve início na década anterior.  Após os anos 1950 a 

distância da ideia da guerra foi incentivada pela promessa de um futuro cósmico. A moda 

realizou criações que a colocaram como um dos segmentos mais conectados com os fatos 

históricos, como a cultura progressiva de uma visão do futuro relacionada à conquista do 

espaço e à ficção científica. No início dos anos 1950, Pierre Cardin já havia antecipado a 

moda com uma visão nas pesquisas espaciais e nas novas tecnologias. No final dos anos 

1960 os estilistas Paco Rabanne e André Courrèges compartilhariam dessa visão futurista 

em suas criações. A moda vestiu um futuro muito antes de ser totalmente imaginado por 

outras artes.  

FIGS. 75 e 76: Anúncio publicitário do vestido de papel e “Vestido de papel”, 1966, autor anônimo. 
Disponíveis em: http://www.kci.or.jp. Acessos em: 02.11.2013. 
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Até agora pudemos ver que essas relações nos fazem perceber que a arte emerge 

nesse contexto com renovada importância, seguida da moda que compartilhou com a 

expressão corporal a qual se manifestou de forma reativa às questões socioculturais. O 

cerne de tais manifestações revela algo feito pelo indivíduo e para o indivíduo, como 

expressão de sua liberdade e autoconhecimento.  

Outra expressão artística dos anos 1960 que terá um peso sobre a moda e a arte 

contemporânea é a vídeo arte. Por volta de 1968 surge a videoarte, inicialmente como 

uma alternativa para artistas plásticos experimentarem novos meios em suas obras. A 

videoarte é considerada uma mídia que na maioria das vezes é eminentemente uma arte 

do corpo de acordo com Rosalind Krauss, pois na sua feitura o corpo humano 

invariavelmente é o seu instrumento central, e muitas vezes o próprio artista é o 

performer (KRAUSS, apud SANTAELLA, 2006). O vídeo e as videoinstalações adentraram 

as décadas de 1980 e 1990, dando continuidade às propostas da arte contemporânea. De 

acordo com Lucia Santaella, o corpo do observador é atraído para um “diálogo 

participativo com as dimensões de corporeidade com que as imagens videográficas 

lidam” (SANTAELLA, 2006, p. 71). Um dos pioneiros na videoarte foi Nam June Paik, um 

artista sul-coreano naturalizado americano e que iniciou seu trabalho combinando 

música, performance e vídeo; uma das suas obras mais icônicas foi o Techno Buddha de 

1994.  

Paik reencarnou Buddha com os membros transformados em circuitos de silício, 

enquanto ele está literalmente conectado à internet através da conexão dial-up. A 

tecnologia do vídeo passou para os efeitos computadorizados e muitas das obras 

videográficas ganharam uma dimensão dinâmica e aberta ao observador. O espaço da 

instalação também sofre interferência de efeitos computadorizados. A arte 

contemporânea tem a videografia como uma expressão de arte presente de forma efetiva 

nas atuais bienais. Muitas são baseadas em redes sociais ou são ciberintalações 

contemporâneas (SANTAELLA, 2006). A moda, por sua vez, encontrou infinitas 

possibilidades na linguagem do vídeo e seus efeitos. No novo milênio nos deparamos 

tanto com desfiles projetados como um filme para a plateia, quanto com uma linguagem 

de efeito para divulgar o conceito de uma coleção de moda, como foi utilizado por 

Husseim Chalayan.  
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Chalayan integra no corpo humano roupa, tecnologia, ciência e arquitetura. Suas 

narrativas são construídas em torno da cultura e da antropologia combinadas com formas 

artísticas como instalações, performance, videoarte e cinema. Suas roupas são uma 

constituição multidisciplinar com materiais inusitados e tecnológicos. Em 2003 ele 

idealizou o vídeo “Place to passage” inspirado em carros de corrida. Chalayan criou um 

módulo para uma viagem digital de Londres a Istambul. Através da viagem era possível 

acompanhar uma passageira andrógina que experimentava os prazeres diários, como se 

alimentar de forma robótica, e que lidava com os sentimentos como uma experiência que 

podia ser repetida porque está gravada na memória. 

 

 

FIG. 78: Place to Passage, 
2003. Filme de Hussein 
Chalayan e fotografia de 
Chris Moore. Disponível em: 
http://autogramm.volkswag
en. Acesso em: 16.11.2013. 

FIG. 77: Techno Buddha, 
1994, Nam June Paik. 
Disponível em: 
http://artandyou.ru. 
Acesso em: 17.11.2013. 
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Podemos refletir que a intenção de prever o futuro fazia parte de um impulso que 

levaria à superação de fronteiras estabelecidas. Na virada da década de 1960 para a de 

1970, surgia no âmbito da própria arte uma pressão para que fossem definidas quais as 

fronteiras da arte. Pressionados, os artistas descobriam gradativamente que todas elas 

cediam. Na dissolução da arte, e em consonância com o contexto, a moda estava à 

disposição para se relacionar com a arte através de sua linguagem.  

A Arte Op23 foi a cultura visual correspondente ao futurismo de Cardin, mas se 

manifestou tardiamente em comparação ao pensamento avançado de forma óptica e 

futurista da moda. Dentre os artistas da op art, os trabalhos da inglesa Bridget Riley foram 

os de maior repercussão na moda, principalmente no segmento têxtil. Em 1964 vários 

estilistas lançaram coleções inspiradas na Arte Op, como Geoffrey Beene, André 

Courrèges, Rudi Gernreich. Em 2012 marcas como Louis Vuitton e Chanel retomaram as 

estampas op em suas coleções. 

       

 

 

 

 

Outras manifestações ocorreram de forma indireta, como o vestido do pintor e 

escultor italiano Lucio Fontana a partir de seu Concetto Spaziale criado para a Tiffany em 

                                                           
23

 O termo surgiu em 1964 na Time Magazine, e o pintor Victor Vasarely foi um dos maiores expoentes da 
op art. Seu reconhecimento como expressão artística se deu na exposição de 1965 intitulada de The 
responsive eye (“O olho que responde”). 

FIG. 79: Fission, 1963. Bridget Riley. Disponível em: http://www.op-art.co.uk. Acesso em: 18.11.2013. 
FIG. 80: Vestido de Geoffrey Beene de 1964. Disponível em: http://www.jgdlewis.com. Acesso em: 
18.11.2013. 
FIG. 81: Coleção Louis Vuitton, 2012-13. Marc Jacobs. Disponível em: http://comovestimos-
lo.blogspot.com.br. Acesso em: 18.11.2013. 
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1961, ou a estampa gráfica em casacos plásticos com silkscreen do artista alemão Thomas 

Bayrle de 1967.  

No mesmo período, a artista japonesa Yayoi Kusama se manifestava por meio de 

suas performances e happenings as conotações rituais de suas roupas e objetos criados e 

revelados por meio de desfiles. Entre os anos 1950 e 1960, o traço marcante da artista 

eram as superfícies estampadas por círculos. Para Kusama os círculos funcionam como 

alvos nos corpos de pessoas, o propósito é autodestruir os condicionamentos como 

possibilidade de se voltar à natureza do universo. Kusama criou uma coleção de roupas 

que foram vendidas em lojas de departamento e boutiques nos Estados Unidos, até que 

ela abriu sua própria loja em 1969. 

 

                        
 

 
 

FIG. 82: Vestido de Lucio Fontana 
a partir de sua pesquisa artística 
Concetto Spaziale, 1961. 
Disponível em: 
http://www.collezionedatiffany.c
om. Acesso em: 30.09.2013. 
FIG. 83: Casacos red e red/yellow, 
1967, Thomas Bayrle. Disponível 
em: http://csw.torun.pl. Acesso 
em: 30.09.13. 
FIG. 84: Performance desfile de 
Yayiu Kusama em Nova Iorque, 
1968. Disponível em: 
http://www.yayoi-
kusama.jp/e/happening/. Acesso 
em: 18.12.2013. 
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As manifestações artísticas dos anos de 1960 trouxeram a forte evidência de que 

a arte já não era mais constituída por materiais e suportes tradicionais. Os artistas se 

mostraram cada vez mais interessados em materiais inusitados e comuns, e entre essas 

descobertas a aura das roupas de segunda mão. Roupas descartadas se tornaram um 

elemento simbólico na obra do artista italiano da Arte Povera, Michelangelo Pistoletto. 

Sua obra foi uma declaração de pessimismo cultural manifestado através do 

confrontamento de uma vênus de isopor diante de uma grande pilha de roupas velhas 

sob o título de Venere degli Stracci (Vênus dos farrapos) em 1967. 

 

 
 

 

 

Na primeira metade do século XX, a vanguarda artística já havia dialogado com a 

moda e apresentado caminhos para que ela escapasse do lugar definido pelas artes 

aplicadas. A moda se tornou um produto de uma concepção de estilo que está conectada 

ao corpo, mas, ao mesmo tempo, examina e explora ideias sobre a relação entre o corpo 

e a identidade, a auto-imagem e o meio ambiente. Na segunda metade do século XX, a 

arte também iniciava suas explorações no terreno da análise das expressões da vida, 

colocando o corpo no centro da questão.  

FIG. 85: Venere degli Stracci, 1967, Michelangelo Pistoletto.  
Disponível em:  http://www.tate.org.uk. Acesso em: 23.04.2013. 
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Podemos compreender desse modo que a moda inserida na cultura de massa e na 

cultura pop adquiriu uma nova dimensão ao se relacionar com a linguagem da arte. As 

várias formas de manifestações artísticas colocaram a aparência e o corpo como 

possibilidade de inserção nas expressões artísticas. A evolução e a função das obras e seu 

modo de apresentação indicam uma urbanização crescente da experiência artística em 

conexão com o contexto histórico, tendo a juventude como foco. A obra se apresenta 

como a duração de uma experiência, como uma abertura possível de um intercâmbio 

ilimitado; da mesma forma, a moda se conecta com a linguagem da arte pela 

possibilidade de intercâmbios, e de acordo com Nicolas Bourriaud, “uma elaboração 

coletiva de sentido” (BOURRIAND, 2008, p. 14). 
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3.3 Moda e arte conceitual 

Decorrente de várias manifestações socioculturais e políticas entre as décadas de 

1960 e 1970, a moda e a cultura visual foram direcionadas para a cultura de massa que 

evoluiu de forma heterogênea e politicamente sensível com aspectos complexos e 

pluralistas. A proliferação de novas formas de moda incluía fenômenos sociais e estéticos, 

guiada de forma democrática e incentivada pela contínua energia da novidade. O período 

é marcado por uma busca de consciência e o vestir tornou-se significativo na declaração 

de uma ideologia do “faça-você-mesmo” e “seja-você-mesmo” (MARTIN, op. cit. 

BRÜDERLIN, LÜTGENS, 2011, 106). As práticas artesanais e a customização da vestimenta 

tornaram-se comuns, o que provocou uma rejeição na produção comercial de roupas. 

Nesse período de transição de 1960 para 1970, é possível verificar uma crise na moda, 

como também na criação de inúmeros modelos de vestir como o hippie e o punk, ambos 

com manifestações contraculturais. A moda dos anos 1970 seguiu dando ênfase à 

democracia e liberdade de expressão, manifestadas a partir de um pluralismo e um forte 

senso de individualidade. 

No final dos anos 1960 pudemos verificar que artistas como Michelangelo 

Pistoletto haviam se utilizado de roupas usadas como meio de questionamento em sua 

obra. Na década de 1970 a vestimenta continuou a ser objeto de reflexão e vários artistas 

utilizaram roupas como referência ao suposto indivíduo ausente, enfatizando a questão 

do corpo. A partir dessa questão, podemos citar Joseph Beuys e sua obra conceitual, o 

“Filzanzurg” (terno de feltro). O seu terno de feltro é um conjunto que “evoca a natureza 

simbólica do traje, transladando o que ele significa em termos de identidade e história” 

(COSTA, 2009, 65). A questão simbólica esteve conectada à identidade da vestimenta em 

várias expressões artísticas da década, como forma de resgatar a lembrança do corpo que 

imprimiu expressão na roupa. De acordo com Santaella, a década de 1970 teve o corpo 

como síntese de múltiplas tendências (2006). 
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Outro exemplo é o trabalho do artista francês Christian Boltanski, que, por mais 

de duas décadas a partir de 1970, optou por roupas usadas como principal material de 

suas instalações. Boltanski desenvolveu uma discussão sobre os paradoxos da auto-

representação utilizando a roupa encenada como um documento ficcional da 

autenticidade no desenvolvimento de um personagem. As massas de roupas de segunda 

mão que aparecem em suas obras são usadas como testemunhas que atestam a ausência 

de corpos humanos, a ausência de pessoas concretas. A roupa na obra de Boltanski é um 

objeto utilitário que perdeu seu portador. A obra torna sensível a correlação de uma 

experiência muda e reprimida do século XX, como a experiência de assassinatos e 

campos de concentração. Ao mesmo tempo podemos pensar em uma analogia, 

guardadas as devidas proporções, com o sistema da moda. Por um lado, a obra de 

Boltanski tem como referência simbólica roupas que perderam o corpo de seus 

portadores; por outro, também são metáforas do sistema da moda, como a coleção de 

uma temporada anterior que já parece uma promessa poética de um passado presente. 

 

FIGS. 86 e 87: Beuys com seu 
terno de feltro e Filzanzug 
(terno de feltro), 1970, Joseph 
Beuys. Disponíveis em: 
http://www.editionblockberlin
.de. Acessos em: 11.11.2013. 
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A roupa ressignificada também foi elemento de reflexão na coleção de 1989 do 

estilista belga Martin Margiela, que reciclou suas próprias criações e repetidamente 

apresentou as mesmas peças em vários eventos. Seu enfoque expressava uma objeção ao 

sistema da moda no processo de criar coisas novas e descartar as velhas. Margiela é um 

estilista singular, pois seu ato de reciclar suas próprias criações e ressignificá-las possui 

uma sensível conexão com as linguagens da arte da década de 1960, principalmente a 

arte conceitual. No fim da década de 1970, surge a arte conceitual nos Estados Unidos, 

que elevou como valor na obra o seu conceito, ou seja, o de matéria da arte, e por isso 

ela estaria vinculada à linguagem. A atitude mental tem prioridade em relação à 

aparência da obra, e de acordo com um dos artistas mais expressivos, Joseph Kosuth, a 

arte conceitual marca o fim da arte vinculada ao material, portanto a obra não exige a 

feitura de objetos. Sendo a ideia o elemento principal, executar a obra é algo secundário 

e sem a exigência da feitura da mesma pelo artista; alguém de habilidade técnica 

específica pode executá-la. Encontramos nessa definição da arte conceitual um paralelo 

com a moda, que em geral não necessariamente é o estilista que executa; ele concebe 

para que uma equipe especializada com habilidade técnica execute a sua coleção. No 

FIG. 88: Mediation, 1987. Christian Boltanski. Disponível em: 
http://mediation.centrepompidou.fr. Acesso em: 13.11.2013. 
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início da arte conceitual valorizava-se tanto a contribuição artística dada pelos que 

produziam suas obras que em várias exposições o nome dos colaboradores constava na 

etiqueta da obra (GOMPERTZ, 2013).  

Da mesma forma que na arte conceitual é necessária a contribuição de 

profissionais quando a proposta é finalizar num objeto artístico, na moda, após a criação, 

o seu desenvolvimento só tem existência com o conhecimento do profissional que 

domina a modelagem das peças. Deste modo ambas, a arte bem como a moda 

conceitual, quando estabelecem a feitura da obra como consolidação da proposta, 

necessitam de uma equipe de execução para a realização de suas concepções. Mesmo 

que na moda parta-se do princípio que em geral tem-se o objetivo de realizar um objeto, 

Margiela desafia a feitura com apenas esboços modelados, reaproveitados e peças 

inacabadas. 

   

 

 

A arte conceitual foi importante para a visão utópica que emerge nos anos 1980 e 

1990, a da arte total, decorrente das diferentes práticas anteriores do mercado de arte e 

da criação em moda que interagiram com as artes visuais. Além disso, podemos salientar 

que a arte conceitual teria uma influência efetiva na moda dos anos 1980, mediante o seu 

aspecto abrangente em suas propostas, limitando-se à ideia e não à matéria. É o que 

FIG. 89: “One and three coats”, 1965, Joseph Kosuth. Disponível em: http://www.geifco.org. Acesso 
em: 28.11.2013. 
FIG. 90: Casaco em algodão coberto de mofo, 1997, Martin Margiela. Disponível em: 
http://www.pinterest.com/greystarlibrary/experimental-materials/. Acesso em: 28.11.2013. 
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podemos perceber nas criações de Martin Margiela, como sua coleção experimental de 

1997. As peças foram desenvolvidas em algodão cru e linho e enterradas úmidas para 

adquirir manchas de mofo. Sua linguagem de moda tem como fundo o conceitual, mesmo 

em coleções comerciais por marcas populares como a H&M,24 produzida em 2012 sob o 

slogan e filosofia de Margiela, “prepare-se para fazer algumas compras sérias”. 

  

Nos anos 1990 Margiela se dedicou ao conceito de desconstrução aplicada a uma 

das formas mais clássicas da modelagem em moda, a alfaiataria. Suas roupas incomuns se 

parecem com esboços de alfaiataria. Margiela escolheu desconstruir essa modelagem tão 

anatômica pela sua artificialidade na forma que ele considera muito impositora na 

modelagem do corpo. Margiela também lança mão de peças clássicas como o espartilho, 

usado para modelar o corpo no século XIX e resguardado visualmente pelas camadas de 

roupas sobrepostas. Sua coleção de casacos e corselês dos anos 1990 utilizou a 

modelagem piloto como peça final feita em linho cru. Margiela posteriormente optou por 

construir peças a partir de um conceito de roupa com traços artesanais sob influência 

dadaísta e surrealista. A peça se constitui por trançados e bordados complexos, mas eles 

são inacabados, a incompletude é parte da roupa completa. 

                                                           
24

 H&M ou Hennes & Mauritz é uma multinacional sueca do segmento de moda, fundada em 1947. A 
filosofia principal da empresa é oferecer moda e qualidade a preços acessíveis. 

FIG. 91: Cartaz da campanha H&M e 
Maison Margiela. Disponível em: 
http://pixymissymindy.blogspot.com
.br. Acesso em: 28.11.2013. 
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Margiela é um estilista que prefere não se definir nem como estilista, nem como 

artista; ele optou por uma terceira via, a interdisciplinaridade de linguagens, que tem no 

vestir e no movimento de portar esta veste sob performance. Ele persiste em manter suas 

criações neste espaço intermediário (MARTIN, op. cit. BRÜDERLIN, LÜTGENS, 2011). 

Podemos abordar ainda outras contribuições como a de Roy Halston, considerado 

importante para a moda dos anos 1970 nos Estados Unidos, um talento reconhecido por 

Andy Warhol pela sua originalidade e simplicidade. Halston passou a ser próximo de 

Warhol, resultando numa contribuição no trabalho de ambos. Warhol criou para as peças 

de Halston estampas impressas sobre cores sólidas de forma que parecessem fragmentos 

de colagens de papel e traços desenhados a mão serigrafados. Warhol se tornou um 

modelo de referência de moda mediante a sua disposição de ser absorvido por ela; com 

isso, ele foi definido como um artista das artes vivas e participativas (BRÜDERLIN, 

LÜTGENS, 2011).  

FIG. 92: Coleção 1997-8, Maison 
Margiela. Disponível em: 
http://giallodinylon.blogspot.com.br/
2013/05/geometries.html. Acesso 
em: 28.11.2013. 
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Alguns estilistas dos anos 1970 foram diretamente influenciados pela arte, 

especificamente o resgate histórico dela, como a coleção do inglês Bill Gibb que uniu a 

pintura flamenga renascentista com o movimento Liberty25 para criar formas e estampas. 

No mesmo período o estilista inglês Ossie Clark argumentou que a moda era arte - ele 

entendia que sua contribuição tinha valor de arte, e posteriormente suas coleções foram 

mostradas em várias exposições em museus. Clark foi considerado um dos ícones 

europeus de maior influência nos anos 1960 e 1970. Sua importância foi reconhecida e 

retratada para a posteridade pelo pintor David Hockney. Um desejo de ruptura presente 

nas criações de Ossie Clark foi identificado e exposto no Victoria and Albert Museum de 

Londres entre 2003 e 2004. Suas coleções evocavam o desejo de escapismo na virada dos 

anos 1970; ao contrário da arte, a moda se manifesta de forma expressa numa reação 

epidérmica quanto aos fatos históricos. 

 

                                                           
25

 O estilo Liberty foi o nome dado ao Art Noveau na Itália e na Inglaterra no século XIX e tem relação com a 
empresa Liberty’s of London, fundada em 1875 por Arthur Lazenby Liberty. O estilo influenciou o vestuário, 
a decoração e a arquitetura e posteriormente foi reforçado pelas complexas estampas florais criadas pelos 
ingleses da Liberty’s of London. 

FIG. 94: Mr. and Mrs. Clark and 
Percy, 1970, David Hockney. 
Disponível em: 
http://www.epdlp.com. Acesso em: 
29.10.2013. 

FIG. 93: Halston Men's Wear, 1982, Andy 

Warhol. Disponível em: 

http://www.popartheaven.com. Acesso em: 

30.10.2013. 

http://www.liberty.co.uk/
http://www.liberty.co.uk/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/77/Hockney.clark-percy.jpg
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Em 1978 Louise Bourgeois propôs uma performance divertida intitulada A 

banquet/A fashion show of body parts, como uma paródia sobre os desfiles de moda. Os 

modelos eram historiadores de arte e estudantes que desfilavam trajando túnicas 

ornamentadas por elementos disformes como “seios e genitálias humanas e animais” 

(COSTA, 2009, p. 65). Esse evento é um dos primeiros a lançar mão de um desfile como 

referência na construção de uma obra de arte. 

  

 

A moda ao mesmo tempo em que é adepta a manter relações com a arte, por 

outro lado também reflete rapidamente as mudanças na cultura contemporânea. Moda 

não é arte se considerarmos as divergências quanto à função da moda e da arte. A moda 

tem em grande parte de sua produção uma finalidade prática, ao passo que a arte não. 

Mas como explicar o prazer de apreciar uma vestimenta tanto quanto uma obra de arte? 

Até o início do século XX, a moda foi considerada uma arte aplicada, definida 

tardiamente para se juntar às artes decorativas, gráficas e ao design. A partir das 

vanguardas artísticas europeias e da escola alemã, a Bauhaus, design e arte se 

conectaram pelo fazer artístico. No pós-Modernismo a moda se conecta com o fazer 

artístico via design e linguagem da arte. Dessa forma a moda que inicialmente foi 

reconhecida dentro das artes aplicadas vem explorando terrenos fora da expectativa de 

suas origens. 

A roupa é um meio de identidade e também um registro de tempo, de lugar, de 

clima e de cultura. Por mais efêmero que possa ser o seu ciclo, é possível localizar o 

período, e a tecnologia tem se tornado ativa na constituição das matérias-primas que 

FIGS.95, 96 e 97: Banquete, desfile de moda de partes humanas e detalhes da roupa, 1978, Louise 
Bourgeois. Disponíveis em: COSTA, 2009, 65 e http://www.ericamagrey.com. Acessos em: 27.10.2013. 
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possibilitam aparências diversificadas. Mesmo que a moda seja destacada pela sua 

efemeridade, a roupa de um determinado tempo significa a alegoria de uma era 

incorporada pela cultura. 

Uma coleção de fotografias em branco-e-preto de 1974 propôs uma reflexão 

inusitada ao fornecer um inventário baseado em uma lista de um guarda-roupa pessoal 

intitulada Alle einer Frau Kleider (Todos os vestidos de uma mulher). O livro de 

fotografias de Hans-Peter Feldmann foi inédito e pioneiro na abordagem.  

 

 
 

             

 Moda, de acordo com Ulrich Lehmann, não apenas reflete a mudança social, mas 

também é uma força social em seu próprio direito, ao criar a expressão mais próxima do 

espírito contemporâneo que em muitos momentos baseia-se em épocas passadas como 

meio de antecipar coisas que virão (LEHMANN, 2000). O final dos anos 1970 foram 

marcados pela forte onda folk oriunda dos resgates de culturas do 3º e do 4º mundo. O 

empréstimo dessas culturas foi uma forma de se contrapor ao sistema político do 1º 

mundo e uma tentativa de mudar a realidade das guerras, através de um posicionamento 

pacífico em massa. Os empréstimos dessas culturas se manifestaram na vestimenta 

étnica como forma de comunicar a consciência do indivíduo no contexto histórico, 

político e sociocultural. 

FIG. 98: Imagens do álbum, Alle einer Fru 
Kleider, 1974, Hans-Peter Feldman. 
Disponível em: 
http://www.medienkunstnetz.de/werke/
alle-kleider-einer-frau/.  Acesso em: 
10.09.2013. 
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Algumas formas populares de vestir ficaram à margem do interesse das 

investigações e pesquisas da época como as roupas hippies, mas desde o final dos anos 

1960 foi possível perceber uma ruptura programática dos limites disciplinares entre 

diferentes áreas. As contribuições desse contexto foram novas perspectivas sobre a 

aparição de fenômenos da moda, mudanças no comportamento social e inúmeras 

manifestações de vestir. 

A moda ganhou repercussão na pós-modernidade quando escapou da definição e 

exigências funcionais das clássicas artes aplicadas: tornou-se um produto de uma 

concepção de estilo que está "preso" ao corpo, mas, ao mesmo tempo, examina e 

explora ideias sobre a relação com o corpo, com a identidade, auto-imagem e meio 

ambiente. As manifestações tanto em arte quanto em moda, assim como ruptura de 

fronteira, ocorreram de forma sensível no pós-Modernismo, ao mesmo tempo que 

questionamentos de ambas as partes sobre moda ser arte eram expressos. 
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3.4 Moda e a influência das linguagens da arte 

No final do século XX, os conteúdos e temas de moda e arte passaram a fluir cada 

vez mais de um para o outro. Surge em maio de 1980 a revista britânica interdisciplinar 

The Face26 com conteúdo que contemplava música, moda e cultura e foi seguida de 

outra revista multidisciplinar em 1992, a britânica Dazed & Canfused, que abordava 

música, moda, cinema, arte e literatura (BRÜDERLIN, LÜTGENS, 2011). Na década de 90 

somaram-se aos periódicos as primeiras exposições em galerias e museus sobre o 

diálogo entre moda e arte.  

No final do século XX, o diálogo entre moda e arte foi tema de várias exposições e 

bienais. Em 1995 aconteceu a exposição intitulada Mode & Art 1960-199027 no Paleis voor 

Schone Kunsten em Bruxelas, com o objetivo de evidenciar um novo status construído 

para a moda a partir de novas alianças no final do século XX. A exposição propunha 

algumas questões, como qual é o significado da moda como um fenômeno social, político 

e cultural e como ele se relaciona com as artes visuais? Qual é o valor simbólico da roupa? 

A exposição procurou evidenciar um importante componente da moda, a sua 

tridimensionalidade, cujas principais características encontram-se em sua construção e 

em suas propriedades táteis e esculturais. É em parte sob esse aspecto escultural que 

ocorreram várias discussões concentradas tanto em arte quanto em moda.  

Na arte a chamada era pós-narrativa “proporciona um imenso menu de escolhas 

artísticas, e em sentido algum impede que um artista faça todas as escolhas que quiser”, 

a pintura estava acompanhada de performances, instalações, fotografias, esculturas e 

diversas estruturas conceituais (DANTO, 2006, p. 165). As várias convergências de 

expressões artísticas e as diferentes práticas de criação em moda interagiram 

interdisciplinarmente, dando origem a uma visão utópica que emerge durante os anos 

1980 e 1990, a da arte interdisciplinar. Sob os aspectos da moda do período e o pós-

Modernismo buscamos reflexão na obra de Jean Baudrillard.  

De acordo com a obra de Baudrillard Simulacros e simulações (1991), nós vivemos 

em uma era cujos símbolos são mais importantes e possuem um peso maior do que 

                                                           
26

 A revista britânica The Face encerrou suas atividades em 2004. 
27

 A exposição Mode & Art 1960-1990 aconteceu entre 29.09.1995 e 07.01.1996, sob a direção de Piet 
Coessens. 
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nossa própria realidade. Decorrentes desse fenômeno surgem os "simulacros" que são 

cópias do real de qualidade efêmera e incipiente, e contraditoriamente atraem o 

indivíduo mais do que o próprio objeto reproduzido. A narrativa perde a importância, a 

maneira como os fatos ou objetos são apresentados é o foco, uma característica 

presente em grande parte da produção cultural do pós-Modernismo (BAUDRILLARD, 

1991). Para Baudrillard, a intenção central é eliminar qualquer princípio de contradição 

entre as noções de verdade/originalidade e mentira/falsificação, ao considerar o 

resultado de qualquer dado experimentado. As mídias são canais eficientes no simulacro, 

principalmente a televisão, que influenciaria a videoarte dos anos 1990 na exploração do 

hiper-realismo, uma das características do simulacro. De acordo com o autor não 

produzimos mais, mas sim, reproduzimos (idem).  

Vários artistas pós-modernos manifestaram suas obras de forma multidisciplinar 

somando várias expressões, como performances, vídeos e instalações. Alguns artistas 

usaram a linguagem e a tecnologia do cinema como meio de registro da obra. A moda, 

por sua vez, estava conectada com essa tendência, e é possível percebermos algumas 

analogias. A arte descobriu o simulacro do espetáculo, e a moda descobriu a estética do 

simulacro da videoarte. Acompanhando essa ideia pós-moderna podemos fazer uma 

relação de proximidade entre a obra do artista Matthew Barney e o estilista Alexander 

McQueen. 

Na década de 1990 o artista americano multimidiático Matthew Barney, cuja obra 

tem repercussão internacional, iniciou sua série de filmes sem ordem precisa: Cremaster 

4 (1994), 1 (1995), 5 (1997), 2 (1999) e 3 (2002). A série foi filmada originalmente em 

vídeo e mais tarde transposta para película de cinema. Os empréstimos de Barney são 

importantes para fazermos uma analogia da imagem híbrida que constituiu vários desfiles 

de moda como o do inglês Alexander McQueen de 1997. O primeiro contato entre 

McQueen e Barney ocorreu durante a produção do Cremaster 4 em 1994. Num segundo 

momento, quando desenvolveu uma das imagens mais icônicas do período, a capa do CD 

Homogenic (1997) da cantora islandesa Björk, parceira de Barney. Dessa relação seriam 

criadas as primeiras imagens híbridas, mutantes, exóticas, multiculturais, transculturais, 

enfim, uma infinidade de imagens para a arte e para a moda, as quais se vinculam a um 

modo próprio pós-moderno em que o hibridismo toma o lugar das chamadas narrativas 

clássicas.   
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As narrativas no pós-Modernismo abordam um indivíduo que tem à sua disposição 

novas tecnologias e novas maneiras de estar e interagir em um universo de multiplicidade 

de opões simbólicas, ao mesmo tempo, fragmentado, superficial e com maior 

distanciamento afetivo. Cada vez mais as pessoas necessitam de novidades e 

informações; elas consomem cada vez mais mensagens superficiais e efêmeras 

(BAUDRILLARD, 1991).  

     

 

 

Com essa influência de Barney, McQueen criou desfiles performáticos que ficaram 

na história da moda. Seus desfiles se tornaram cada vez mais sofisticados com uma 

mistura de linguagens, como instalação, performance, cenografia e linguagens 

FIG. 99: The Loughton Candidate, Cremaster 4, 
1994. Matthew Barney. Disponível em: 
HTTP://www.theslideprojector.com. Acesso em: 
15.11.2013. 
FIG. 100: Look do desfile Spring/summer 1997 
por Alexander McQueen, 1997. Fotografia de 
Nick Knight. Disponível em: 
http://willyegang.tumblr.com. Acesso em: 
15.11.2013. 
FIG. 101: Björk na capa do álbum Homogenic, 
1997. Imagem de Alexander McQueen. 
Disponível em: http://pieceofmyheart.net. 
Acesso em: 15.11.2013. 
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multimídia. McQueen contribuiu com representações da psiquê e do imaginário que 

foram além das expectativas do público, ao construir desfiles que reorganizaram a 

realidade em que os indivíduos estavam inseridos. 

Acompanhando essa visão que encontramos em moda se conectando com arte, 

outro exemplo importante nos anos 1990 se conecta ao século XXI, a construção de uma 

segunda pele em dois momentos importantes decorrentes da união entre o estilista 

belga Walter van Beirendonck e o artista performer australiano Nick Cave. Cave 

concentra várias habilidades como escultor, performer, compositor, músico e roteirista. 

Os seus Soundsuit começaram a ser desenvolvidos nos 1990 e inicialmente eram feitos 

de galho que se somaram a outros materiais como cabelo humano tingido, sisal, botões, 

bordados, miçangas, lantejoulas e penas. As peças acabadas têm como proposta ser 

semelhantes aos trajes e máscaras africanas de cerimoniais. Os Soundsuit são esculturas 

quando estáticas, mas durante as performances ganham vida, principalmente pelos 

vários elementos que produzem sons. É possível perceber claramente em algumas 

coleções de Beirendonck traços do trabalho de Nick Cave. 

O belga Beirendonck explora a arte contemporânea e a roupa como elemento de 

identidade. Seu interesse por biodesign o levou a desenvolver experiências em moda 

com aspectos antropozoomórficos. Atualmente é considerado um dos criadores mais 

irreverentes e conceituais. 
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A moda contemporânea se envolve com todo tipo de interferência e influência do 

espírito pós-moderno fundamentado na arte. A moda ganha notoriedade ao se apropriar 

da arte, principalmente os designers de moda contemporâneos que se apropriaram do 

espírito e da estética contemporânea da arte em suas criações. 

Rupturas vão se multiplicando a partir do pós-Modernismo. Na 

contemporaneidade nos deparamos com a grande dimensão da moda e questionamentos 

sobre a moda ser arte ou não. O fato é que a moda, ao se apropriar de obras de arte, 

acabou por torná-las parte de uma cultura visual mediante um processo de 

democratização e dessacralização, ao dispor as obras na vestimenta. 

O século XX foi marcado por grandes transformações localizadas principalmente 

nos anos 1960 e no fim do século que acentuam a decadência do sistema elitista da alta-

costura e o triunfo democrático do ready-to-wear. A relação com a arte originou novas e 

várias formas de se vestir, como também tornou a roupa um importante complemento de 

nossas expressões. As várias utopias dos anos 1960 se tornaram reais, como a destruição 

FIG. 102: Soundsuit, 2009. Nick Cave. Disponível em: http://chicagoartmagazine.com. Acesso 
em: 17.11.2013. 
FIG. 103: Inverno 2011. Walter van Beirendonck. Disponível em: 
http://www.thefashionisto.com. Acesso em: 17.11.2013. 
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das distinções de idades no vestir e principalmente a conquista de liberdade que todos 

desfrutaram para compor sua aparência e sua identidade (BOUCHER, 2012). No que tange 

à questão da identidade, os curadores Luca Marchetti e Emanele Quinz alegam que "A 

identidade não está mais cristalizada em imagens: ela é configurada com precisão como 

uma dimensão de fluido, nômade, em constante transformação, em constante migração" 

(MARCHETTI, QUINZ, op. cit. BRÜDERLIN, LÜTGENS, 2011, p. 110).  

Os aspectos visuais, conceituais, estéticos e contextuais da arte contribuíram para 

a moda vislumbrar possibilidades de se recriar. O surgimento da performance, 

instalações, body-art e videoarte apresentou novas experiências interativas que 

convidavam o público a participar e interagir com as obras. Essa interatividade público-

arte possibilitou a proximidade com a moda. Ambas convergiram para criar meios em que 

o indivíduo podia se manifestar por meio da aparência. E tal manifestação se estendeu 

até meados dos anos 1980. A partir dessa década houve um maior reforço na relação 

moda e arte, cuja consequência foi a proliferação das chamadas tribos urbanas, bem 

como a multiplicidade de estilos que passam a coexistir simultaneamente, com tantas 

formas de expressão no comportamento e na vestimenta que acarretaram em uma forma 

de deslocamento do self. Desse modo podemos dizer que, se até os anos 1980 havia 

formas aparentemente seguras do self expressas pelas ondas de comportamento como 

hippie e punk, depois dos anos 1990, com o advento simultâneo de várias formas 

comportamentais expressas por meio da vestimenta, a ideia de self não se encontra mais 

segura no sentido de ter uma concepção do que vem a ser identidade. Não tendo mais 

uma linha segura para se compreender o self na moda, começa um novo fenômeno que 

podemos intitular “vítimas da moda” (ERNER, 2005). 

O “autoconhecimento” pode ser uma saída para uma compreensão mais segura 

no sentido de uma forma de expressão por meio do vestir, uma possibilidade de 

legitimarmos nossa subjetividade conectada com o julgamento que temos de nós 

mesmos. Deste modo arte e moda contribuíram para a elaboração de formas de 

expressões do self no comportamento e na moda; elas também poderão contribuir para 

se entender o que vem a ser o self no início do presente século.  

O objetivo desses encontros entre moda e arte é trazer à baila os aspectos 

sensíveis que permeiam a identidade do indivíduo. A relação entre moda e arte constitui 
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novas possibilidades de construir mundos imaginários, ao usar uma linguagem de estilo 

que revigora novas visões, percepções e ideias no vestir. 
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SIMBOLOGIA E SUBJETIVIDADE NA APARÊNCIA 

Capítulo 4 
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4 Simbologia e subjetividade na aparência 

 

 

 
 

Nesse presente capítulo desenvolveremos a questão de fundo dessa nossa 

pesquisa, discutir sobre o aspecto simbólico e o subjetivo do indivíduo contemporâneo 

que tem por meio de sua aparência e de sua roupa, uma possibilidade de expressão de si 

e de autoconhecimento. No capítulo anterior foi necessário averiguarmos a relação da 

moda com as linguagens de arte para compreendermos tanto os processos criativos como 

também os significados que a arte contribuiu para a criação na moda contemporânea. O 

cerne da nossa questão encontra-se concentrada neste capítulo que temos como 

pressuposto a moda como linguagem para a construção do indivíduo por meio da 

subjetividade e do simbólico. Buscamos respaldo em filosofia, história da cultura e 

antropologia para a análise dos caminhos disponíveis para o indivíduo que busca por si, e 

as opções para a construção de sua aparência por meio da roupa significada pela moda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem da capa do capítulo 4 – Pg. 145 –Detalhe da Instalação do evento Bienal de Arnhem de 
2013 – Holanda. Disponível em:  http://mimiberlinblog.wordpress.com/2013/06/12/moba-13/. 
Acesso em: 18.12.2013. 
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4.1 Questões simbólicas na aparência 
 

 

O desenho da indumentária em essência é um redesenho do corpo e o que 

agregamos na roupa afeta diretamente o indivíduo: suas percepções, suas sensações, 

suas experiências, suas relações e sua noção de ser. A roupa propõe e constrói 

configurações de espaços e hábitos; portanto, o seu desenho exige reflexões para sua 

criação e reelaboração. Ela deverá corresponder às condições básicas e significativas, 

além de renovar os modos de ser do indivíduo que habita a roupa (SALTZMAN, 2004). 

Mas há outros elementos que compõem a aparência: a simbologia que pode estar 

representada pelo significado, pelo conjunto, pela forma, pelo material, pela cor, pelo 

ornamento ou por uma determinada marca com um traço específico em sua criação. A 

superfície da roupa é uma tela em branco para interferências. Não é possível categorizar 

ou definir o simbólico especificamente, pois a escolha dos elementos simbólicos está 

intimamente conectada com a questão da subjetividade do indivíduo. 

Sob o foco filosófico de Ernest Cassirer, seguimos na direção das questões 

sensivelmente humanas que se encontram na relação entre o indivíduo e as coisas físicas 

que dão sentido à frase “Conhece-te a ti mesmo” (SÓCRATES, op. cit. CASSIRER, 2011). 

Muito embora “as coisas” possam ser descritas a partir de suas propriedades objetivas, “o 

homem só pode ser descrito e definido nos termos de sua consciência”; mais do que se 

fechar na proposta de “estar consigo”, a relação mais imediata do sujeito é com o objeto 

(CASSIRER, 2011, p. 12 e 16). Isso implica questões que nos levam a refletir sobre “as 

coisas” que intermediam a relação do indivíduo com o mundo. Estendendo esta reflexão 

para a moda, esse entremeio – roupa-moda-aparência – possui uma importância, sendo 

uma “âncora de si” nessa mediação (idem, p. 25). Cassirer faz uma longa reflexão sobre o 

homem estar em constante busca de si e o caracteriza sob os aspectos sensíveis de sua 

natureza e a dualidade entre riqueza e sutileza, variedade e a versatilidade, e descreve o 

indivíduo como resultado de uma “estranha mistura de ser e não ser” (idem, p. 25 e 26). 

A busca do “eu” é deslocada constantemente nessa disputa entre a introspecção e o 

universo externo cheio de novidades. 

Entre todas as espécies animais há traços comuns como o “sistema receptor e o 

efetuador”, mas no caso do homem há um terceiro elemento que Cassirer descreve como 
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o “sistema simbólico”; ele é o entremeio e o que transforma o conjunto da vida humana 

(CASSIRER, 2011, p. 26). Segundo Cassirer, comparado aos outros animais, o homem não 

vive apenas em uma realidade mais ampla, mas sim em uma nova dimensão de realidade 

que não é um universo meramente físico, é um universo simbólico (idem). O mito, a arte, 

a religião e a linguagem são partes desse universo, e dentre esses podemos considerar 

também a roupa no sentido de uma segunda pele e toda a gama de possibilidades na 

construção de uma imagem de si. Além dessas dimensões apontadas por Cassirer, 

podemos incluir a moda como forma simbólica de uma segunda pele. 

A partir de Cassirer, o homem não pode mais confrontar-se com a realidade 

imediata. Todas as modificações e os impactos ao seu redor o expulsaram de si, e quanto 

mais ele se distancia de sua essência interior, mais se aproxima da atividade simbólica 

(idem). Como consequência o homem se envolveu cada vez mais com artifícios que 

intermediam sua relação com o meio. Entre esses artifícios nós podemos citar a moda 

como constituição simbólica da aparência. Além disso, a moda, como uma constituição da 

aparência, reforça na sociedade contemporânea o desejo de o indivíduo ganhar uma 

espécie de determinação mítica como sendo um ser único. 

Segundo Cassirer, o indivíduo não vive num universo de fatos palpáveis ou fatos 

imediatos de acordo com suas necessidades e desejos, antes de tudo ele vive em meio a 

emoções, sonhos, fantasias, temores, ilusões e desilusões. Eis o motivo de sua vida 

cultural ser rica e variada em suas formas simbólicas e de acordo com Cassirer 

deveríamos definir o homem como animal symbolicum (idem, p. 50). Ao reconhecer o 

homem dessa forma, é possível entendermos a riqueza de possibilidades de sua criação 

como contribuição à civilização. “O homem tem a capacidade de desenvolver uma 

imaginação e uma inteligência – ambas simbólicas” (idem, p. 60). Para Emanuele Coccia, 

em sua obra A vida sensível, é no sensível que resguarda essa relação entre o interno e o 

externo, entre a imaginação e a inteligência (COCCIA, 2010). Sobre a análise do símbolo, 

Cassirer alega que um símbolo genuíno é caracterizado por sua versatilidade e 

mobilidade, e a percepção plena dessa mobilidade parece ser uma realização bastante 

presente no desenvolvimento intelectual e cultural do homem (CASSIRER, 2011, p. 65).  

Para Cassirer sem as formas simbólicas a vida do homem estaria confinada aos 

limites de suas necessidades biológicas e práticas e não existiria o acesso ao real. Um real 

que está em constante construção se manifestando de forma expressiva por meio da 
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religião, da arte, da filosofia, da cultura (idem). Além dessas formas que Cassirer 

desenvolve, nós poderíamos incluir a criação da aparência via moda. Apropriamo-nos da 

filosofia de Cassirer, que está relacionada a uma reflexão antropológica cultural, para 

refletirmos sobre um universo subjetivo do indivíduo, estreitando nosso interesse com a 

moda. 

A moda tem sua importância na cultura contemporânea, por meio de seu aspecto 

simbólico na composição dos elementos dispostos em roupas e acessórios. Mesmo que a 

roupa e os acessórios pertençam a uma determinada época e tenham sido usados por 

diversos indivíduos, podemos averiguar que há uma apropriação desse elemento de 

forma única. Há um universo sensível ao redor do indivíduo no qual os elementos fazem 

parte, o macro e o micro, “o indivíduo habita o entorno como uma esfera em cujo centro 

está o próprio corpo e cuja circunferência abarca o âmbito, a geografia, o ecossistema, o 

planeta” (SALTZMAN, 2004, p. 9). Na contemporaneidade eis o motivo pelo qual o 

indivíduo se apresenta como o cerne desses círculos ao redor em relação aos padrões. 

Mesmo que de certa forma o padrão das roupas e dos acessórios sejam compatíveis entre 

os indivíduos em determinadas épocas, ainda assim podemos dizer que há uma 

apropriação desses elementos, roupa e acessórios, de forma única. 

O vestir é hábito e costume, como também é a forma mais imediata de sentido do 

primeiro espaço que se habita. Ao mesmo tempo é o fator que condiciona mais 

diretamente o corpo em sua postura, sua gestualidade e sua comunicação e 

interpretação. O vestir regula e medeia as formas de vinculação entre o corpo e o entorno 

como também é meio para o corpo e o contexto onde ele se encontra. O corpo é o limite 

entre o público e o privado da escala social. “Para dentro funciona como interioridade, 

textura íntima, e para fora, como exterioridade e aspecto, torna-se textualidade” 

(SALTZMAN, 2004, p. 9). O corpo é o elemento fronteiriço entre o público e o privado. 

A subjetividade do indivíduo o leva a uma apropriação de elementos para criar sua 

aparência como forma de afirmar sua individualidade. Ao buscar a si próprio, o indivíduo 

procura constituir cada vez mais uma relação com o simbólico como tentativa de 

encontrar formas significativas para sua existência. Eis o porquê de a moda ter se tornado 

uma espécie de âncora para o indivíduo. A moda como linguagem simbólica possibilita ao 

indivíduo interpretá-la como elemento colaborador para construir e expressar sua 

subjetividade. Dessa forma podemos compreender a moda como uma espécie de âncora 
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de si. É pela interpretação que o indivíduo pode transformar a moda em seu significado 

padrão para uma dimensão de ressignificação dessa para si, ou seja, o indivíduo apreende 

novas possibilidades de uso simbólico para a sua determinação individual. 

Ao se descobrir em nossa contemporaneidade como tendo a possibilidade de 

reinterpretar linguagens simbólicas referentes à moda, o indivíduo ganha, por assim 

dizer, uma espécie de forma significativa, seja na dimensão cognitiva, seja na dimensão 

sensível. Eis o motivo pelo qual podemos tomar o corpo como o lugar no qual as 

experiências subjetivas podem ser comunicadas, organizadas e comunicadas por meio da 

aparência. A aparência por sua vez expressa uma convenção do domínio do indivíduo 

sobre si bem como sobre sua imagem. A roupa lhe possibilita novas formas significativas 

corporais ao articular e compor elementos de forma consciente. Nesse sentido a moda 

tem uma infinidade de possibilidades de compor a aparência do indivíduo que articula a 

composição dos elementos e seus significados. Uma vez que haja consciência de si, o 

indivíduo procura propagar a sua expressão simbolizada pelos elementos que compõem a 

sua imagem. Podemos ver essa ressignificação na linguagem da moda tanto na instância 

dos indivíduos que ressignificam sua roupa, quanto nas criações dos estilistas.  

As referências às novas criações em moda são promovidas pelo encontro do 

presente com o passado que resultam em uma nova experiência para o indivíduo. 

Retomar o passado não estabelece que as lembranças sejam meras repetições ou cópias 

de impressões anteriores, mas sim um renascer do passado. Reviver as referências 

histórico-culturais implica um processo criativo e construtivo constante, algo que vemos 

pertencer ao universo da moda. No século XIX o Romantismo já havia manifestado um 

marcante revivalismo em relação aos estilos gótico-barroco-rococó-oriental, como uma 

manifestação oposta ao Neoclassicismo. Em um contexto diferente, mas com intenção de 

se contrapor ao Modernismo, entre as décadas de 1980 e 1990 há uma retomada de 

revivalismos regionais e historicistas. O pós-modernismo se contrapôs ao modernismo 

retomando referências ecléticas como crítica à homogeneização modernista, optando por 

uma diversidade de citações historicistas e um forte apreço pelo decorativo e o 

ornamental, características compartilhadas pela arquitetura, design e moda (BOUCHER, 

2010).  

Quando as marcas começaram a reinvestir na alta-costura nos anos 1980 

provocaram um reaquecimento no mercado da moda. A coleção da inglesa Vivienne 
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Westwood provocou o mundo da moda com suas criações de 1984, carregadas de 

referências do século XVIII, do estilo rococó. Westwood ressignificou as roupas íntimas do 

passado como proposta de roupas contemporâneas (BAUDOT, 2002). 

 

                

 

 

 

Na década de 1990 podemos perceber a continuidade de traços historicistas como 

a coleção haute-couture 1991-92 de Christian Lacroix, a qual mostra claramente 

influência da belle époque, um traço que perdurou até o início do século XXI em suas 

criações. Em grande parte das coleções da alta-costura do período ocorreu uma espécie 

de varredura minuciosa aos vários períodos da história da indumentária. O que implicava 

neste retorno era o revivalismo da origem das marcas como forma de acentuar sua 

FIG. 104: Roupas íntimas com corselê e mini-crinolina, 
século XVIII. Disponível em: 
http://brocadegoddess.files.wordpress.com. Acesso 
em: 25.11.2013.  
FIG. 105: Mini-Crini, 1985. Vivienne Westwood. 
Disponível em: http://nga.gov.au. Acesso em: 
25.11.2013. 
FIG. 106: Corselê, 1984. Vivienne Westwood. 
Disponível em: http://lcfcorsetry.wordpress.com. 
Acesso em: 25.11.2013. 
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presença simbólica de perpetuação e valor cultural dos símbolos construídos 

historicamente: superfície com complexos bordados sobre formas rebuscadas, fartura de 

tecidos nobres estruturados por moulage, 28  modelagem sofisticada com minuciosa 

marcação da cintura, e algumas peças modeladas por corselê. Mesmo nesse revivalismo 

há uma modificação de linguagem, uma reinterpretação contemporânea. 

 

         

 

 

 

A questão não é apenas retomar fatos isolados de nossa experiência passada, mas 

implica o processo de recolhê-los, organizá-los, sintetizá-los e reuni-los em um foco de 

pensamento para o desenvolvimento de processos criativos como ressignificações 

simbólicas. Esse é o tipo de lembrança que nos proporciona a forma humana 

característica da memória e a distingue de todos os demais fenômenos da vida animal ou 

                                                           
28

 Moulage é uma técnica que consiste na manipulação tridimensional do tecido, ou seja, o profissional 
trabalha a fibra diretamente sobre o manequim e possibilita os ajustes diretamente nas curvas do corpo, 
proporcionando um bom caimento à peça (Disponível em: http://www.audaces.com/br. Acesso em: 
26.11.2013). 

FIGS. 107 e 108 - Conjunto da coleção de alta-costura Inverno 1991-92. Christian Lacroix. 
Disponível em: http://www.agentofstyle.com. Acesso em: 25. 11. 2013. 
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orgânica “mecanismo simples de associação de ideias”, chamadas sinapses (CASSIRER, 

2010, p. 92). Para o indivíduo o exercício de tramitar entre o passado e o presente é uma 

possibilidade de ressignificar formas simbólicas. Deste modo é nesse repensar que viver 

no futuro é uma parte necessária da natureza humana e que parece “não exceder os 

limites da vida orgânica”, já que uma característica de todos os processos orgânicos é o 

“de não poder ser descritos sem referência ao futuro” (idem, p. 92). A moda tramita 

constantemente pela história como forma de buscar referências para caminhar ao que 

está à frente - a tendência - e o futuro passa a ser algo além de uma imagem, torna-se um 

propósito a ser alcançado em seu aspecto de trazer novos significados.  

É necessário que o indivíduo tenha dados históricos para a análise de cada forma 

simbólica, ou seja, é necessário que o criador e o pesquisador tramitem e ressignifiquem 

as referências históricas. O trânsito através de períodos históricos é uma constante na 

criação da moda, pois sua relação de trânsito/temporalidade lhe permitiu uma liberdade 

irrestrita no processo criativo.  
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4.2 Simbologia na moda contemporânea 

 

A relação entre o que o mercado disponibiliza como produto e a consciência 

daqueles que consomem tais produtos traz à tona o problema da simbologia, isto é, do 

significado original no sentido de criação dos produtos de moda disponíveis no mercado. 

Na moda a fronteira entre o que está disponível para produtos e uma consciência sobre o 

significado da qualidade do que está disponível é sutil, pois a farta disponibilidade do que 

está pronto fragiliza os significados. Essa problemática gera o sentido de superficialidade 

do que vem a ser moda por parte do público. Em contrapartida, a maneira como estão 

disponíveis os produtos de moda faz com que haja uma espécie de embotamento do 

entendimento em relação às expressões dos indivíduos em suas vestimentas. 

Durante o período vitoriano, por exemplo, vestir-se de modo diferente tornou-se 

de um momento para o outro uma possibilidade que enfatizava tanto as misturas de 

materiais como as várias formas e diversidades de estilos. Essa ideia de diferenciação no 

ato de se vestir acabou influenciando a arquitetura, os interiores e o mobiliário. O 

ecletismo dentro do movimento romântico foi um dos primeiros estilos a cruzar a 

fronteira da estética do período, dando origem ao estilo antiestético, caracterizado pelo 

seu exagero e a multiplicidade de citações de estilos. É a partir do seu exagero e caráter 

multicultural que nascerá o conceito de kitsch.29 Uma abertura ilimitada para o “faça-

você-mesmo” também foi experimentada nos anos 1960 como consequência da 

contracultura que se refletiu tanto na roupa como na aparência. A negação dos produtos 

industrializados levou o indivíduo a interferir em suas próprias roupas, que se somaram às 

inúmeras vestimentas de influências étnicas e folk de produção artesanal. As 

consequências do kitsch foram uma abertura ilimitada, mesmo que de forma não muito 

bem compreendida pelo consumidor de moda no que se refere ao faça-você-mesmo. Se 

nos anos 1960 houve por meio da contracultura uma consciência da negação à ideia do 

                                                           
29

 O termo kitsch é utilizado para designar o mau gosto artístico e produções consideradas de qualidade 
inferior. Aparece no vocabulário dos artistas e colecionadores de arte em Munique, em torno de 1860 e 
1870, com base em kitschen, [atravancar], e verkitschen, [trapacear, vender outra coisa no lugar do objeto 
combinado], o que denota imediatamente o sentido pejorativo que o acompanha desde o nascimento. A 
gênese do kitsch é localizada no Romantismo, pela ênfase observada na expressão dos sentimentos e das 
emoções, o que na literatura, por exemplo, toma forma do melodrama e da literatura popular. Negação do 
autêntico, cópia e artificialidade são os significados frequentemente associados aos objetos e produções 
kitsch” (Disponível em: http://www.itaucultural.org.br. Acesso em: 26.11.2013). 
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estar à mão da vestimenta industrializada, a partir dos anos 1990 tal consciência tende a 

desaparecer. 

As inúmeras opções e o trâmite rápido de produção de roupa levaram ao império 

do “estar à mão”,30 tanto para o consumo como principalmente para o processo criativo 

na área de moda. Tal processo criativo torna-se um novo instrumento de produção. Suas 

consequências são uma espécie de um reprocesso metodológico que não se renova. 

Sendo assim, torna-se difícil captar para aqueles que lidam com o processo de criação na 

área de moda apreender o significado ontológico do que é criar. Não é por acaso que 

houve a perda da dimensão e do significado da roupa, em seu sentido original. As 

consequências desse esquecimento do ser da criação na área de moda são o surgimento 

cada vez maior do chamado fast fashion. A falta de compreensão do que vem a ser o ato 

desse vestir como expressão de criação leva por meio do fast fashion a origem dos 

chamados fora-da-moda. O “estar à mão” dificulta ter-se uma clareza sobre o que é criar 

na área de design de moda, coleções. Não é por acaso que podemos citar uma espécie de 

crise nas escolas de moda que tendem a se basear em métodos que resultam justamente 

na ideia do fast fashion. 

Mesmo diante desse cenário de criação e produção express, é possível 

desenvolver a roupa conectada com o seu tempo, pois as mais significativas criações é 

que irão inscrever a história da indumentária. De acordo com Coccia, as roupas são 

“especialmente o paradigma de nosso ser no mundo”; estar e se conectar com o mundo é 

antes de tudo o meio de expressão e via para se comunicar (COCCIA, 2010, p. 88). A roupa 

possibilita deslocar o indivíduo de uma vida anônima para a individualidade, “ela 

transforma o indivíduo em imagem”, uma imagem que possibilita localizá-lo no tempo, a 

roupa é temporal (idem, p. 89). Como discutimos anteriormente, simbolicamente o 

passado é retomado através de seus elementos mais essenciais, para ser reelaborado no 

presente. Esse é o exercício constante da recuperação do novo na moda, uma transição 

exercitada pelos estilistas que são os principais agentes para articular uma criação 

conectada à subjetividade do usuário. 

                                                           
30

 Para Heidegger a vida humana (das Dasein - a existência) está à mercê do existente (das vorhandene – o 
existente), ou seja, o entendimento humano não cria seus objetos, mas só os recebes. Seres finitos são 
dependentes da recepção do que é dado, o estar à mão.  
Disponível em: http://www.members.shaw.ca/jgfriesen/Definitions/Vorhanden.html. Acesso em 
10.12.2013. 
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De acordo com Eric Hobsbawm em seu livro Tempos de ruptura (2013), buscar 

referências na história nos ajuda, se não a predizer o futuro, ao menos a reconhecer o 

que há de historicamente novo no presente. De acordo com Cassirer, o futuro é mais que 

mera expectativa por se tratar do “futuro simbólico do homem, que corresponde ao seu 

passado simbólico e está em estrita analogia com ele” (CASSIRER, 2011, p. 94). 

A construção da aparência do indivíduo contemporâneo tem compromisso com a 

consciência de si e de como esse indivíduo torna visível os aspectos simbólicos de sua 

imagem. Se o símbolo surge das relações do homem com o mundo, somos nós que 

geramos, a partir dessa relação de significados os quais só podem ser compreendidos 

baseados nas nossas experiências, dentro de uma estrutura social e cultural. A moda tem 

nos seus estilistas as grandes contribuições na articulação de significados na roupa e na 

aparência do indivíduo que constitui a história da aparência. Uma das contribuições mais 

significativas no Modernismo são as criações de Gabrielle Chanel, que se destacaram 

quase que absolutamente por mais de uma década no ápice da crise entre a Primeira 

Guerra Mundial e a quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929. 

Chanel foi uma das primeiras a simplificar completamente o traje feminino, dando 

maior flexibilidade de uso e composição, diminuindo a quantidade de tecido, assim como 

reduzindo o tempo de modelagem e produção. Conseguiu criar uma cartela de cor 

reduzida com neutros e pretos devido à crise de investimento em anilinas, ressignificou 

materiais têxteis dando um novo status na maneira de trabalhar a malha industrial para 

roupas íntimas como roupas cotidianas. Utilizou materiais baratos para compor bijuterias 

que pelo menos na aparência se assemelhava a joias mais limpas e modernas. É possível 

identificar a influência de Chanel ainda hoje, principalmente pelo tailleur em tweed, uma 

lã de acabamento irregular que ela aproveitou para utilizar fios coloridos para que 

disfarçassem a qualidade do tecido. Chanel modifica a referência sensorial do corpo com 

a roupa, ao alterar forma, textura, silhueta, superfície e por fim a aparência. 
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Construir a aparência é uma forma de materializar o sentido da relação entre o 

interno e o externo. Chanel foi sensível ao perceber as mudanças rápidas e a urgência de 

conectar o indivíduo com a sua realidade. O símbolo aparece como a capacidade de 

reunir, o que foi decorrente da materialização dos sentidos que estarão à disposição para 

a recriação, como a história dispondo-se à recriação de novos significados. São essas 

ressignificações nas ações simbólicas do homem que o levam a ser historial. Daí o 

significado das criações de Chanel na história da moda, ou seja, Chanel significa 

simbolicamente a vestimenta da mulher. Nós podemos confirmar o que falamos nas 

frases anteriores por meio do próprio Cassirer: os símbolos constituem o campo 

intermediário entre o espírito e a matéria, um campo imprescindível para a mediação do 

indivíduo com o mundo, uma vez que a função essencial do espírito humano é procurar 

sua realização no mundo sensorial e sua revelação, ao dar forma à matéria dos sentidos. 

O símbolo, em Cassirer, é algo de constitutivo e que atinge tudo o que o homem faz em 

suas ações e suas contemplações (CASSIRER, 2011).  

FIG. 109 - Tailleur, 1954, 
Chanel. Disponível em: 
http://www.bemlinda.com/bl
og. Acesso em: 01.12.2013. 



170 
 

Nós pensamos através de imagens, e para nosso conhecimento, elas se tornam 

referências para distinguirmos “entre realidade e possibilidade”, e, portanto, “mais do 

que imagens nosso intelecto precisa de símbolos” (KANT, op. cit. CASSIRER, 2011, p. 95). 

O indivíduo necessita de conceito para se orientar no mundo. O conceito por sua 

vez é constituído por meio da intuição que o leva à consciência de si, eis por que os 

estilistas têm esta consciência de si do conceito de moda. Desse modo é que os estilistas 

passam a se constituírem como uma espécie de parâmetro para o indivíduo em seu ato 

de se vestir. Em contrapartida, figuras como a do primeiro dândi que tratamos no 1º. 

capítulo esclarecem que não só os estilistas podem ser a consciência de si na moda mas 

também figuras como esse inglês mencionado George Brummell. Por meio de sua 

aparência, ele significava algo próprio de seu tempo, um jeito de se compor com roupas 

ajustadas e cores inusitadas. Brummell, com sua aparência impecável, provocava e 

despertava uma consciência nos que o admiravam e ao mesmo tempo os frustrava ao 

explicitar a dissonância entre ele e os que continuavam ligados ao passado de tradições. 

Ele foi a consciência de si no presente constituído em imagens, um forte contraste em 

comparação ao rei Jorge IV, seu amigo que se vestia de forma fantasiosa e usando 

maquiagem, um costume próprio do século anterior. Coube a Brummell alertar o rei de 

que sua aparência pertencia a um período de decadência, e que para ganhar respeito 

tinha que estar em consonância com o contexto de sua época em 1820. 

Na moda, a aparência é uma imagem altamente influenciável, apreciável e 

desejável quando resulta no encontro de elementos de qualidade, porém o todo não 

pode ser capturado. O ser em sua essência, em sua expressão, não pode ser mensurado 

ou apreendido. A roupa é o meio que evidencia suas qualidades, sua individualidade. A 

roupa como objeto só tem expressão sobre o corpo, ela só tem sentido no corpo. É 

somente através dela que ocorre uma manifestação do indivíduo no mundo, pois 

conhecemos o indivíduo não pela nudez, mas pela sua relação com o que veste. Aquilo 

que define o homem como imagem e expressão. Somos indivíduos livres para uma 

constante reinvenção de nós mesmos. Esse é o ponto de partida para a discussão sobre o 

quanto influenciamos pela aparência, uma imagem que não é possível ser apreensível por 

outros, pois nela está contida a unicidade da experiência, a natureza do sensível. 

Retornando à discussão sobre o símbolo a partir de Cassirer, o símbolo não tem 

existência real no mundo físico, ele tem um “sentido” e é fundamental para que 
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possamos distinguir entre o real e o possível, ou seja, entre as situações reais e ideais 

(CASSIRER, 2011, p. 97). Para Cassirer a dimensão simbólica pertence à macrodimensão 

que dá sustentação à relação do indivíduo com o mundo, compreendido como realidade 

fenomenal. Desse modo, é o símbolo que intermedeia essa relação homem e mundo. Na 

mesma direção, mas numa outra dimensão do médio para o micro da relação com o real, 

encontra-se o “sensível” do filósofo Emanuele Coccia. Para Coccia, o “sensível” é o 

entremeio da relação do indivíduo com a realidade, “(...) todo homem vive no meio da 

experiência sensível e que pode sobreviver apenas graças às sensações” (COCCIA, 2010, p. 

9). A moda faz parte de um dos entremeios dessa relação do indivíduo com o real 

simbólico, por isso a escolha pela reflexão de Coccia. Ele considera que a vida “sensível” 

pode ser definida como “a faculdade particular de se relacionar com as imagens: ela é a 

vida que as próprias imagens esculpiram e tornaram possíveis” (idem, p. 10). O 

pensamento sensível define as formas, constitui o real dos limites da vida animal, já que 

para a vida necessitamos das imagens. No caso específico da roupa e sua relação com o 

indivíduo em sua particularidade, o pensamento formula a imagem e transfere para a 

roupa sob o aspecto de símbolo desta sobre a pele. Sendo a roupa uma segunda pele, ela 

se torna um campo de criação, como identificado por símbolos. Daí essa identificação se 

expressar a partir das criações de alguns estilistas como: a forma ampulheta do New Look 

de Christian Dior, a quadrangularidade das criações em tweed colorido de Chanel dos 

anos 1940, o vermelho de Valentino, o pink e os elementos surrealistas de Elsa 

Schiaparelli ou o xadrez da Burberry. Para Coccia, é “graças à moda que nossa vida tem 

natureza histórica” (COCCIA, 2010, p. 93).  

A moda pressupõe que nos impulsionemos a uma experiência de pele biológica 

com pele artificial para poder sentir suas superfícies e sua cobertura encaixada sobre a 

anatomia do corpo. O ato de vestir sob esse aspecto significa completar nosso corpo, 

acrescentando-lhe consistência através de elementos simbólicos  com o objetivo de nos 

fazer parecer (idem). A roupa revela o corpo e os elementos que revelam a roupa pelo 

brilho dos ornamentos, ou pelas estampas, pelas cores, pelas formas, aumentam ou 

ampliam o senso de personalidade, pois somos mais reconhecidos pela roupa que 

vestimos do que pelo nosso corpo. Com a roupa o sentido do corpo é expandido (idem). 
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4.3 Subjetividade na aparência contemporânea 
 

 

Os vários acontecimentos simultâneos de duração efêmera na cena cultural do 

pós-Modernismo dificultaram ao indivíduo apreender o sentido das mutações em curso. 

Decorrente desses acontecimentos, sua subjetividade foi fragmentada, necessitando de 

novas direções. A duração do tempo necessário para as contemplações e reflexões 

pertencia a um passado e, de acordo com Dieter Henrich, a discussão no novo milênio 

sobre o conceito de subjetividade também. Henrich argumenta que mesmo que haja 

suspeitas sobre a impossibilidade de se definir a subjetividade do indivíduo na 

contemporaneidade, formas de subjetividade ainda persistem como meio de perpetuar a 

presença do indivíduo e são necessárias em meio à tessitura complexa da realidade 

(HENRICH apud ROSENFIELD, 2001). 

Para Pierre Lévy, à medida que o indivíduo emerge de um mundo complexo – 

biológico, técnico, semiótico, cultural, político, social –, ele dá corpo a esse mundo como 

também o encarna. Lévy ancora-se nas reflexões de George Berkeley sobre a questão de 

ser do indivíduo, “ser é ser percebido”, esse é o cerne da existência de uma ideia, a de 

que ela possa ser percebida (LÉVY, op. cit. LANCETTI, 2003, p. 32). De acordo com Lévy há 

duas situações sobre a questão da subjetividade. Por um lado, a subjetividade do 

indivíduo contemporâneo não pode ser restringida sob “pontos de vista” ou 

“representação”, mas ela é “instituinte” e “realizante” (idem, ibidem). A subjetividade dá 

sentido à constituição da noção de si ao indivíduo e está relacionada à forma de 

realização do indivíduo que possui a consciência de ser. Por outro lado, para se sustentar 

a subjetividade necessita de múltiplas interferências que ocupam um lugar importante na 

contemporaneidade: biológica, simbólica, midiática e sociotécnica (idem). 

A roupa é um elemento de mediação dos processos sociais de subjetivação. É o 

que move o indivíduo a buscar elementos para ser autêntico, baseado na consonância 

com o que se quer ser. O processo de criar a aparência é uma das facetas da formação da 

individualidade da cultura ocidental. A subjetividade no vestir e na aparência é uma 

possibilidade de elaborar uma significação de si mesmo, isto é, de um modo de ser 

humano. Este modo de ser não pode ser visto como um simples condicionamento de 

diferenciação ou obediência a um código social. 
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Georg Simmel esclarece em seus estudos sobre a psicologia da moda que ela 

possui um caráter paradoxal que aponta para duas necessidades do indivíduo, a de 

integração, que o faz em determinados momentos históricos buscar similaridade aos seus 

pares, e a de singularidade, que o impulsiona a buscar se diferenciar em relação ao 

processo de interação social em meio à homogeneização (SIMMEL, apud SOUZA, ÖELZE, 

2005). Ao mesmo tempo que o indivíduo busca inserção social, também procura um 

modo de ser que o faz se diferenciar de outros. Eis o motivo de que, num cenário 

constituído por indivíduos de aparência massificada, cresce a necessidade da 

singularidade (idem). 

Se por um lado a questão dos impulsos de mudança é gerada continuadamente e 

faz parte da natureza do indivíduo, por outro a moda se aproveita desses impulsos de 

forma artificial para acelerar essas modificações e gerar as tendências. A moda se 

apresenta como um campo de encontro entre o universo social e individual, entre a 

singularidade e a massificação. Mesmo que tal natureza de provocar ciclos seja parte 

integrante do sistema da moda, o que nos interessa como construção da individualidade 

e da subjetividade é a singularidade, o lugar no qual o indivíduo se torna autônomo na 

constituição de seu caráter pessoal que influencia em suas escolhas. O indivíduo que tem 

consciência da possibilidade de ser. Ele não espera a aprovação social, ele se constitui na 

referência social.31 Para Dieter Henrich, a subjetividade é definida como uma forma de 

construção de identidade, self que deverá se constituir por meio de sua autoconsciência, 

um processo de dar sentido à originalidade construída pelo indivíduo no saber sobre si 

mesmo: 

“Subjetividade” é uma expressão que pode ser empregada 
significativamente em muitos sentidos. Ela pode designar opiniões e posturas 
que estão resguardadas da orientação pela verdade. Contudo, sob 
“subjetividade” podem ser também aglutinados todos os fatos mentais que não 
cabem na nossa imagem de uma natureza que supostamente subsiste em total 
autonomia em relação a quem a contempla. Dessa subjetividade fazem parte, 
então, sentimentos, qualidades dos sentidos como cores, a perspectividade 
momentânea de nossas percepções e muitas coisas mais. E se o significado da 
“subjetividade” for determinado por qualidades básicas dos sujeitos, então essa 
expressão também pode referir-se à constituição e à forma de realização da 
vida consciente das pessoas (HENRICH apud ROSENFIELD, 2001, p. 51). 

                                                           
31

 Retomamos a figura do dândi abordada no 1º capítulo como aquele que realiza a sua singularidade 
posicionada na ordem da questão da política do sensível. Ele se posiciona no mundo porque quer expressar 
a vontade de ser e a dignidade humana. Uma discussão fundada na tradição do idealismo alemão sobre 
autoconsciência (ARAUJO, 2003). 
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De acordo com Henrich, é importante salientar que para o indivíduo “o saber 

sobre si” é uma orientação complexa, em parte porque o conceito da auto-referenciação 

(Selbstbezüglichkeit) se aplica imediatamente a cada caso individual dessa auto-relação 

(Selbstbeziehung) (HENRICH apud ROSENFIELD, 2001, p. 52). Para poder saber sobre si 

como de si mesmo é necessário anteriormente compreender o que significa saber sobre 

si. Heinrich alega que nossa autoconsciência não pode ser desmembrada em seus 

componentes por análise alguma e salienta que paralelo ao movimento de auto-

interpretação (Selbstdeutung) do indivíduo, é necessário que ele transcenda “para poder 

abranger a razão de nossa vida” (idem). Ao mesmo tempo, o indivíduo terá que continuar 

a se referir ao seu mundo e fazer com que seja inserido “pela interpretação que se 

comprova para ele” (idem). O sentido de mundo para o indivíduo é chamado de “unidade 

do mundo da integração” (Integrationswelt), que difere do “mundo da experiência 

(Erfashungswelt) e sua unidade meramente dispositiva” (idem, p. 55). 

Para Heinrich, se o mundo fosse claro e evidente, provavelmente não existiria a 

arte, assim como a moda e o vestir seriam puras necessidades biológicas. Considerando 

que o mundo é aquilo que somos, a produção artística está inclusa na dinâmica de 

interpretação da vida que avança incessantemente em direção a um mundo de 

integração (HENRICH apud ROSENFIELD, 2001). Essa relação de integração tem na arte 

uma conexão entre indivíduo, sociedade e mundo por via da experiência ativa e inclusiva, 

apreendida na unidade da forma e do conteúdo da obra, aquilo que a singulariza. Os 

dados da realidade à qual o artista está inserido são apreendidos e interpretados. O 

produto decorrente dessa experiência é sempre um objeto-mundo, que contém de 

maneira latente essa realidade que, uma vez reconstruída, pode nos levar de volta à 

experiência sensível nela formalizada. A aparência é parte resultante dessa interpretação 

do que se é. A esse mundo pertencem às coisas possíveis de serem comensuradas porque 

possuem qualidades e condições palpáveis, como também as que não possibilitam ser 

comensuradas. O acesso às coisas incomensuráveis exige do indivíduo uma constante 

busca para afirmar-se, agindo, planejando e explorando sua suposta infinitude de 

possibilidades. Essa exploração é parte da auto-afirmação que nos impulsiona a ir sempre 

além das coisas com que nos deparamos. O desafio de ir sempre além está vinculado à 

nossa busca de saber mais sobre nós no sentido do nosso próprio amadurecimento. Esse 
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processo de conexões culmina na construção da aparência por processos criativos como 

resultado do entendimento de quem eu sou. 

Discutimos no capítulo anterior sobre a moda e arte e a questão de o processo da 

moda ser uma produção artística, pois para o estilista a subjetividade é o cerne do 

processo. Em contrapartida, lhe são desconhecidos os limites dessa criação, pois não há 

clareza, já que a limitação é dada pelo seu próprio entendimento de ser. A interpretação 

mediante as experiências torna possível provocar uma transformação na auto-

interpretação que está intimamente ligada ao resultado do processo (HENRICH apud 

ROSENFIELD, 2001, p. 59). Sendo assim, falar de subjetividade dentro do processo 

compreende-se já estar referendada à constituição do saber sobre si, “que remete o 

sujeito ao conceito de um mundo de integração a partir de uma auto-interpretação” 

(idem, p. 65). Desse modo, conclui-se que a subjetividade seja um pressuposto para uma 

vida consciente e pode ser ameaçada apenas com base nas alterações das relações 

sociais. A moda é uma das expressões mais sensíveis às alterações da subjetividade. 

A subjetividade é manifestada principalmente por uma reflexão e fica 

permanentemente aberta às alterações. A noção de subjetividade permite ao indivíduo a 

associação de sentimentos e experiências pessoais, tornando visível a noção de si 

manifestada pela aparência. O aspecto singular do indivíduo em essência se manifesta 

visivelmente em suas escolhas, que o fazem ser reconhecido e reconhecer-se. Somente 

quem sabe compor-se está no meio da experiência do sensível, e em meio às sensações 

pode se declarar como “eu” para constituir-se em uma identidade. 
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4.4 Moda e identidade contemporânea 

No final do século XX, o fenômeno da globalização provocou redefinições nas 

maneiras de experimentar o tempo e o espaço que fazem do viver uma constante 

mutação de informações, práticas sociais e formas de sociabilidade. O indivíduo se insere 

num contexto marcado por reviravoltas contínuas de modo a torná-lo um sujeito em 

processo, com identidades abertas, uma subjetividade em constante processo de vir a 

ser. 

A moda se estabelece na contemporaneidade nesse processo contínuo como uma 

rede de relacionamentos com o indivíduo, tornando-se elemento integrante das 

condições de subjetivação e de construção identitária. Ela se manifesta por meio da 

vestimenta e está cada vez mais associada às formas do corpo e ao jeito de ser, pois não 

somente complementa a expressão do indivíduo como também contribui para compor a 

sua identidade. De acordo com Stuart Hall, a ideia de identidade é histórica e foi 

continuadamente formada e transformada “em relação às maneiras pelas quais somos 

representados e tratados nos sistemas culturais que nos circundam” (HALL, 2011, p. 12). 

Refletindo a partir de Hall, pressupomos que assumimos identidades diferentes em 

momentos variados e que não necessariamente estão de forma coerente em torno de um 

self. Dessa forma podemos ser constituídos por uma composição de identidades. 

A questão que nos interessa está mais centrada no reconhecimento das 

singularidades dos indivíduos que podem ocorrer à medida que as identidades 

tradicionais sofrem o que Hall chamou de corrosão, resultando em uma homogeneização 

cultural desencadeada por uma força global (idem). Dessa homogeneização resultam 

tanto mecanismos de resistência cultural quanto individual, permitindo o surgimento de 

identidades individuais e sociais, pluralistas e híbridas que modificam seus componentes 

e seu papel social. No contexto atual de produção de identidades, os aspectos 

relacionados à roupa e à moda possuem um papel indispensável na constituição de 

aparências singulares em meio a um processo de homogeneização global. O corpo é o 

cerne dessa constituição de elementos simbólicos e expressivos. De acordo com Judith 

Butler: 

Corpos não são habitados como espaços vazios. Eles estão, em sua 
espacialidade, também em andamento no tempo: agindo, alterando a forma, 
alterando a significação – dependendo de suas alterações – e a rede de relações 
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visuais, discursivas e táteis que se tornam parte da sua historicidade, de seu 
passado, presente e futuro constitutivo (BUTLER, 2004, p. 217).  

 

No corpo assenta o testemunho da identidade e do autoconceito que, apesar de 

possuírem alguns aspectos em comum, são diferentes. Um autoconceito existe apenas na 

mente do sujeito, enquanto a identidade é essencialmente social. Em outras palavras, a 

identidade repousa sobre uma definição do “eu” que é compartilhada pelo indivíduo, 

pelos que convivem com ele e a sociedade em geral (SACKS, 1997). De acordo com Oliver 

Sacks, para desenvolver o sujeito humano centrado em uma consciência de si, é 

necessário fundar nesse sujeito um resgate através de relatos que possibilitem se 

transformar em uma narrativa ou história. Uma vez fundada a narrativa de sujeito, torna-

se possível ter um “quem” além de um “o quê” (idem). Nesse sentido, identidade, 

autoconhecimento e subjetividade são construídos ao longo da existência do indivíduo, 

assim como aquilo que ele quer parecer ser projetado em sua aparência. 

A aparência e a identidade podem se tornar imprescindíveis para modificar o 

indivíduo ou adequar a ideia que ele tem de si. Para ilustrar essa questão retomamos uma 

abordagem que anunciamos no final do 3º capítulo, a relação entre o trabalho do artista 

americano Matthew Barney e o do estilista inglês Alexander McQueen, e acrescentamos 

nessa parceria a atleta, modelo e atriz americana, Aimee Mullins. Mullins teve suas 

pernas amputadas na adolescência e como atleta paraolímpica apresentou em 1997 pela 

primeira vez pernas em fibra de carbono em forma de patas de felino. 

 

 

FIG. 110 – Mullins na capa da revista Dazed 
quando fez a parceria com Alexander McQueen. 
Disponível em: Disponível em: 
http://www.esportesfreecs.com.br. Acesso em: 
12.12.13. 
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              Sua imagem foi estampada em vários periódicos e ela aproveitou a mídia para 

lançar um desafio que consistia em criar pernas mais estéticas com traços mais humanos. 

No início de 1998 ela foi contatada pelo estilista inglês Alexander McQueen, que aceitou 

o desafio. No ano seguinte Mullins participou do desfile de McQueen usando as primeiras 

próteses que apontavam para uma mudança na moda contemporânea. Mullins viu toda a 

questão de sua identidade e de sua referência como um campo ilimitado de ser e 

manifestou que uma mulher forte sabe que não pode ser vitimada por sua 

vulnerabilidade.32 

 

    

 

 

 

 

 

McQueen criou um par de pernas em madeira de olmo delicadamente esculpidas 

com entalhes elaborados em alto-relevo. Um ensaio produzido por Alexander McQueen e 

o fotógrafo Nick Knight constituiu uma importante matéria para uma edição da revista 

Dazed and Confused. Para Mullins, a opção de ser atleta foi uma maneira de tirar 

                                                           
*
Palestra para o escritório Products of Design em 22 de janeiro de 2013. Disponível em: 

http://productsofdesign.sva.edu/aimee-mullins. Acessao em: 16.12.2013. 
 

 

FIG. 111 – Mullins por Mcqueen. Foto de Nick Knight para a revista Dazed and Confused Magazine. 
Disponível em: http://www.wornthrough.com/2012/08/06/you-should-be-reading-fashioning-the-
disabled/. Acesso em 16.12.2013. 
FIG. 112 e 113 – Mullins em desfile de McQueen com botas de madeira e det. bota esculpida em 
madeira projetada por McQueen . Disponíveis em:  
http://cindybarrymore.hubpages.com/hub/Are-Breast-Implants-Considered-Prosthetics-Like-Artificial-
Limbs-Also. Acesso em: 12.12.2013. 
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vantagem de sua situação física. Ela entendeu, após essas experiências, que havia vários 

caminhos para encontrar e usar a singularidade de seu próprio corpo de forma positiva. 

Seu corpo poderia ser complementado de várias formas. 

Mais tarde ela passaria por outra experiência impactante, fazer parte de um dos 

filmes do ciclo Cremaster do artista americano Matthew Barney. Em Cremaster 3, Mullins 

assume várias mutações que oscilam entre o belo e o assustador. Em uma das cenas ela 

anda com um par de pernas translúcidas em plexiglass e em outra cena, não menos 

impactante, a sua imagem é um híbrido de mulher e leopardo. 

  

 

 

Mullins ganhou um profundo interesse em encomendar próteses criativas e 

interessantes para sua aparência ao permitir-se flertar com a moda, o que promoveu uma 

verdadeira revolução nas próteses. Vários estilistas foram contatados para interferir em 

outros segmentos que possibilitaram a inserção do indivíduo na sociedade ao gerar 

complementos singulares, ocasionando efeitos interessantes que se destinam a ser 

extraordinários e nunca "normais" aos indivíduos com membros amputados.  

O que se percebe nesse caso é que a prótese foi um dispositivo para despertar a 

subjetividade e consequentemente constituir uma identidade, assim como a de permitir 

ao estilista o desafio criativo que se constitui como um elemento que rompe 

constantemente os paradigmas. Essas experiências interdisciplinares em moda nos fazem 

refletir que vestir-se significa, assim, completar nosso corpo, acrescentando-lhe uma 

consistência por meio de formas, cores, materiais e elementos possíveis pela roupa ou 

FIG. 114 – Mullins com 
próteses em forma de patas 
de leopardo no filme 
Cremaster 3, 2002. Matthew 
Barney. Disponível em: 
http://cindybarrymore.hubp
ages.com/hub/Are-Breast-
Implants-Considered-
Prosthetics-Like-Artificial-
Limbs-Also. 
Acesso em: 12.12.2013. 
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por acessórios, e mesmo extensões artificiais, significados pela moda. De acordo com 

Emanuelle Coccia, este é o principal objetivo, o de nos fazer parecer (COCCIA, 2010). A 

identidade de um indivíduo se define e se torna perceptível à medida que ocorre um 

visível cuidado de sua parte ao dar forma à própria aparência tendo a roupa como um 

dispositivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente tese teve como cerne hipotético a problemática do ato de vestir como 

expressão das conexões entre arte e cultura da moda. O intuito foi investigar a moda e a 

sua importância na constituição da subjetividade como meio de elaborar uma aparência 

que revela o indivíduo em sua dimensão na posse de um autoconhecimento. A aparência 

se apresenta como um reflexo do entendimento que o indivíduo tem de si, como também 

de sua identidade como um modo de ser. As pesquisas nos revelaram que a moda possui 

vários aspectos no que se refere à nossa relação com a roupa compreendida como 

segunda pele. Desse modo, a moda tem uma série de significados que pudemos analisar, 

principalmente na esfera do sensível. Além disso, a moda reflete o grau de 

autoconhecimento do indivíduo que se expressa nas imagens provenientes da vestimenta 

no espaço público. Em outras palavras o que pretendemos dizer é que é a partir do 

autoconhecimento que o indivíduo se posiciona no mundo como um modo identitário de 

ser, isto é, expressar o seu self. 

Sobre a aparência do indivíduo, compreendemos nos primeiros capítulos que seria 

necessário adentrar cada vez mais nos aspectos sensíveis no ato de vestir como 

possibilidade de expressão da subjetividade do ser humano. Para tanto foi necessário 

adentrarmos inicialmente pela história da cultura em seu viés como cultura de moda e 

arte. 

Foi possível analisar ao longo da presente pesquisa que as várias bibliografias do 

segmento de moda, apesar de provocarem uma espécie de rodamoinho de conceitos 

sobre o papel da moda, não foram suficientes para explicitar a problemática do ato de 

vestir como expressão do self. Sendo a moda uma expressão da cultura contemporânea, 

isso faz com que ela possua questões de interdisciplinaridade, principalmente no que se 

refere à relação entre subjetividade, cultura, sociedade e arte. 

As problemáticas iniciais que propusemos ao longo do nosso texto foram as 

origens do self, as quais nos permitiram esclarecer o papel do Romantismo alemão no 

amadurecimento do self. No capítulo 1 abordamos tais contribuições do Romantismo 

alemão que chegam até a contemporaneidade, se tornando a base da consciência de si 

do indivíduo como forma de se expressar por meio do ato de vestir. Nós podemos dizer 

que o Romantismo alemão foi nosso ponto de partida para a elaboração de nossa 
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pesquisa, no sentido de identificar os desdobramentos da relação do indivíduo 

contemporâneo com a constituição de sua imagem, de modo a elaborar uma forma de 

autoconhecimento de si. O Romantismo alemão pode ser compreendido como aquele 

movimento cultural que estruturou de forma consciente às questões do self, da 

subjetividade e da individualidade. 

O segundo momento do referido capítulo 1 focamos a segunda década do século 

XIX, período das primeiras experiências de produção de massa, mas em que ainda se 

mantinham como referência os elementos simbólicos da aristocracia. Em meio às 

mudanças deflagradas pelas revoluções do século XVIII, no início da década do século XIX, 

aparece a figura do dândi, que teve importância ao estabelecer um parâmetro do que 

queríamos trilhar na pesquisa, a subjetividade e a singularidade na aparência. O contexto 

do primeiro dândi, o inglês George Brummell, está em meio às referências do passado 

que emerge entre as primeiras produções burguesas de modelo aristocrático e as 

massificadas. Ele foi um dos primeiros indivíduos que optou em construir uma aparência, 

ou seja, ele construiu o novo por meio de sua subjetividade. Uma aparência que se 

contrapôs ao seu sistema dominado pela rigidez de valores. Mesmo em contextos 

diferentes, a figura do dândi nos impulsionou em direção às pesquisas sobre 

subjetividade e aparência na contemporaneidade. Nosso interesse foram as referências 

da roupa significada pelo dândi por suas escolhas e seu posicionamento como forma de 

constituir um escopo sobre a dignidade e a singularidade do indivíduo em meio ao 

constante processo de massificação. O dândi nos leva à reflexão sobre os significados 

sociais e o posicionamento do indivíduo, na atribuição à roupa como interpretação social. 

A interdisciplinaridade no século XIX entre arte, literatura e moda compilou uma 

série de informações para que pudéssemos detectar o amadurecimento e as mudanças 

do self e da subjetividade, como também percebemos o espírito do tempo na história da 

cultura da moda, assim como na história da aparência. 

As pesquisas sobre a relação entre os impressionistas e a moda da 2ª.metade do 

século XIX foram fundamentais para encontrar a conexão que investigássemos sobre 

como o vestir estava relacionado aos temas dos artistas impressionistas. Não que a moda 

fosse o foco de tais temas, mas sim, algo que estava em consonância com a composição 

das obras e sua transitoriedade. Deste modo podemos compreender que a moda no 

universo cultural artístico foi participativa na cultura moderna do século XIX. 
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No intuito de embasar o interesse sobre mudanças no self e na subjetividade foi 

necessário estudar as mudanças de valores e costumes para buscar informação sobre de 

que forma se deram as experiências de consumo e como se formaram as escolhas do 

indivíduo em meio à produção de objetos massificados do período. Isso não seria possível 

sem uma pesquisa que antecede suas escolhas, sua percepção, especificamente a visual, 

assim como de que forma era capturada a sua atenção. Vários exercícios visuais e 

mecanismos foram experimentados no final do século XIX para capturar a atenção do 

indivíduo em meio a um espetáculo de ambientes e produtos.  

Conectamos dessa forma um aspecto importante para nossa pesquisa que esteve 

presente no final do século XIX, a estetização da moda juntamente com a questão 

simbólica na roupa. Desde então o simbólico passou a ter um valor na qualidade da 

composição da moda e guiou as escolhas e a subjetividade do indivíduo para compor sua 

aparência, uma questão que retomamos no capítulo 4. Em meio a grande disponibilidade 

de produto, foi necessário um aprofundamento sobre as experiências visuais e sua 

relação com a formação do consumidor.  

Foi necessário que nos aprofundássemos na questão da formação das escolhas. 

Para tanto, buscamos nos concentrar no capítulo 2 na importância das lojas de 

departamento como local de aprendizado do consumo como também de formação do 

gosto e das experiências perceptivas, aparatos que buscaram seduzir o consumidor. Para 

embasar a pesquisa nos valemos da coletânea organizada por Leo Charney e Vanessa 

Schwartz, O cinema e a invenção da vida moderna (2001). Alguns capítulos que compõe a 

referida coletânea são dedicados às mudanças perceptivas em meio às invenções e 

espetáculos do século XIX, que contribuíram para modificar a percepção e o cotidiano do 

indivíduo urbano nos grandes centros, como Londres e Paris. 

As bibliografias utilizadas para discutir a cultura do consumo foram: Colin 

Campbel, A ética romântica e o espírito do consumo moderno (2001), Grant McCracken, 

Cultura e consumo (2003) e Lars Svendsen, Moda: uma filosofia (2010). Essas obras nos 

embasaram para compreender o contexto do consumo, porém nos faltavam abordagens 

sobre os aspectos sensíveis de como e por que o consumidor fazia suas escolhas. Se por 

um lado essas bibliografias não se aprofundam nas questões de subjetividade ou sobre as 

escolhas ou aparência, por outro elas contribuíram para a apropriação das conquistas do 



184 
 

Romantismo e do self como uma apreensão daquilo que dá sentido em seu aspecto 

passional.  

No percurso de busca para a elaboração da nossa presente pesquisa nos voltamos 

para as recentes investigações sobre consumo e passionalidade na obra de Eva Illouz, 

Consuming the romantic utopia. Love and the cultural contradictions of capitalism (1997). 

Illouz em sua pesquisa, conclui que o consumo e aparência auxiliam na constituição da 

personalidade, assim como consumo e paixão são importantes para o indivíduo 

contemporâneo. 

No capítulo 2 analisamos as várias formas de consumo, mas a questão do self não 

foi debatida pelas bibliografias pesquisadas. Nosso interesse é aprofundar nossa proposta 

sobre a questão da interioridade manifestada através da moda e do hábito de vestir. A 

moda atribui qualidades compositivas e simbólicas à vestimenta e compõe as formas 

pelas quais construímos nossa aparência. Isso implica considerarmos aspectos sensíveis 

que ocorrem de forma singular a cada indivíduo, pois temos a capacidade de atribuir 

aspectos de nossa personalidade à roupa promovendo novas possibilidades de 

subjetividade.  

Para corresponder à discussão sobre self e subjetividade desde o 1º capítulo 

temos como base o conceito de self de Charles Taylor. Sua discussão foi importante para 

que percebêssemos que mediante as inúmeras mudanças no percurso de dois séculos, 

sofremos o risco da perda e a fragmentação da subjetividade. Tal constatação foi 

importante para acentuarmos mais a análise por possíveis respostas sobre a singularidade 

do indivíduo que emerge em meio a uma ameaça de homogeneização nas sociedades 

contemporâneas. 

Ainda no capítulo 2 analisamos o papel de dois franceses que foram fundamentais 

para a cultura de moda contemporânea, o estilista Paul Poiret e o artista Marcel 

Duchamp. Ambos contribuíram não apenas com rupturas em seus próprios meios, moda 

e arte. O processo da dessacralização da obra de arte, assim como o conceito de ready-

made reverberou na moda conceitual do pós-moderna como as criações de Martin 

Margiela. Poiret sacralizou a moda por meio de discurso, apresentou o ready-to-ware 

como aura de alta-costura, mas a roupa pronta se estabeleceria com força comercial nos 

magazines americanos. 
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O foco do 3º capítulo foi a relação entre arte e moda no século XX. Iniciamos pelas 

vanguardas europeias – Futurismo, Dadaísmo e Surrealismo - que tiveram a vestimenta 

como um meio de expressão. Os artistas modernistas contribuíram com roupas inusitadas 

que rompem com o funcionalismo. A contribuição para o nosso interesse foi o resgate 

modernista da experiência que promoveu uma ruptura sensível na percepção da ideia de 

identidade e tempo. Uma série de reordenações que contribuíram para a ideia do que se 

é uma pessoa humana. Tal ideia se mostra importante para nossas conclusões no 

presente trabalho. Entre elas que o questionamento na arte e na moda sobre a obra-

roupa está situado em uma dimensão mais ampla na cultura coletiva, o que nos permitiu 

perceber na pós-Modernidade que a moda tem a capacidade de criar individualidades no 

cerne do coletivo. Alguns estilistas do final do século XX, conscientes dessas 

possibilidades da relação entre moda e arte escolheram trilhar com suas criações por uma 

terceira via, uma interdisciplinaridade de linguagens como de Martin Margiela. Mesmo 

que a moda conceitual tenha como objetivo final produzir um objeto-roupa, ela tem na 

feitura propostas de esboços ou peças inacabadas explorando processos inusitados.  

As questões da linguagem da arte e da opção interdisciplinar em moda vêm 

ocorrendo de forma cada vez mais frequente, principalmente por estilistas nórdicos 

europeus contemporâneos. Eis um aspecto importante para a presente tese: a linguagem 

da arte e seu conceito contribuíram para a moda explorar o “novo” na criação de roupas. 

Moda e arte se apresentam como uma via de conexão com o indivíduo contemporâneo, 

por promoverem rupturas e sugeriram novas possibilidades e deslocamentos. Além de 

averiguarmos essas questões, não menos importantes foram os diálogos entre moda e 

arte que encontramos referências em catálogos de exposições sobre moda e arte.  

No decorrer da pesquisa percebemos que faltavam bibliografias que discutissem 

sobre o vestir contemporâneo com profundidade na subjetividade, como também sob os 

aspectos filosófico e antropológico. Grande parte das bibliografias se concentra na 

psicologia, no marketing e na sociologia. O que foi possível concluir é o fato de a moda 

estar inserida na cultura de massa e sua relação com o pop a fez adquirir uma nova 

dimensão. Tal dimensão ao se relacionar com a linguagem da arte se converte em 

benefícios para o indivíduo contemporâneo na ampliação de possibilidades para uma 

elaboração de sentido à sua individualidade.  
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No capítulo 4 abordamos a questão simbólica a qual compôs a linha de raciocínio 

no fato da roupa dar sentido e realização na expressão do indivíduo. Para auxiliar no 

desenvolvimento dos argumentos nos respaldamos no ensaio de Ernest Cassirer, sobre os 

símbolos e a sua importância na relação entre o homem e os fenômenos. Concluímos a 

partir dessa relação de Cassirer sobre o simbólico uma abertura para sedimentar nossa 

tese relacionada à simbologia para analisar a roupa significada no universo simbólico da 

moda. Foi possível compreender que a aparência e a roupa formam o corpus íntimo da 

ideia que o indivíduo tem de si. Tal ideia serve de fundamento para a sua auto-realização. 

 A moda se estabelece como uma expressão na contemporaneidade por meio de 

seu aspecto simbólico na composição dos elementos elaborados das roupas e dos 

acessórios como: elementos relacionados a acontecimentos históricos ou comemorativos, 

cores e estampas de marcas exclusivas de moda, silhueta específica de algum estilista, 

referências de heranças familiares, ornamentos exclusivos, etc.  

A subjetividade do indivíduo foi o segundo ponto desse capítulo que objetivamos 

compreender o que o leva a se apropriar desses elementos para construir sua aparência 

como forma de se auto-afirmar, como também constituir sua imagem social. Para nossa 

linha de raciocínio autores como Emanuelle Coccia e Giorgio Agamben contribuíram na 

reflexão sobre a subjetividade e sensibilidade da ideia de si do indivíduo contemporâneo. 

As obras que ao mesmo tempo que abordam vários aspectos que afetam o self e a 

subjetividade do indivíduo, também possibilitam estendermos essas reflexões no âmbito 

das escolhas desse indivíduo como a intenção focada na constituição de sua aparência. 

Elas nos auxiliam a entender como a roupa complementa o indivíduo em sua expressão e 

o posiciona socialmente, ela é um elemento de mediação dos processos sociais de 

subjetivação. Nós concluímos que o objetivo inicial foi mantido: compreender os aspectos 

benéficos e positivos da roupa expressos pela moda e seus elementos simbólicos, assim 

como, a questão da aparência ter se tornado um lugar de manifestações subjetivas por 

meio da moda. 

No resultado da presente tese consideramos que nosso argumento se manteve 

desde o início e que reforçamos no decorrer da pesquisa, que a subjetividade do 

indivíduo o leva a se apropriar de elementos simbólicos para criar sua aparência como 

forma de afirmar sua individualidade no espaço público. No intuito do auto-

reconhecimento o indivíduo procura cada vez mais se relacionar com o simbólico, na 
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tentativa de encontrar formas significativas para sua existência. O indivíduo na 

elaboração do self procura elementos simbólicos para respaldar o que ele é em sua 

existência. A moda como linguagem simbólica tem a capacidade de corresponder às 

expectativas desse indivíduo como elemento colaborador para efetivar sua expressão e 

sua subjetividade no mundo. 

A auto-afirmação por meio da aparência se tornou uma identidade cada vez mais 

presente para o indivíduo contemporâneo. O que se acentuou, todavia, é que além da 

aparência como expressão, a moda está conectada com a consciência que esse indivíduo  

tem de si. Mediante essas constatações, após todo o percurso foi possível confirmar que 

a moda adquiriu uma dimensão que a entrelaça com várias expressões da cultura 

contemporânea e desempenha um papel tanto quanto a arquitetura, as mídias e a arte. O 

autoconhecimento do indivíduo na busca de si pode ser a chave para a compreensão mais 

segura no sentido de uma expressão por meio do vestir, uma possibilidade de legitimar 

nossa subjetividade conectada com o julgamento que temos de nós mesmos. Desse modo 

a moda e sua relação com outros segmentos de expressão do indivíduo – arte e cultura – 

contribuem para se entender o que vem a ser o self na contemporaneidade.  

A estrutura metodológica se concentrou na interdisciplinaridade entre arte, 

história da cultura, cultura da moda, filosofia e antropologia. Essa interdisciplinaridade 

nos auxiliou a concluir que construir a aparência é uma maneira de criar relação entre o 

indivíduo e o mundo. A subjetividade por meio da maturidade da relação com o mundo 

permite ao indivíduo a sua construção. Sua aparência é resultado de sua recriação dentro 

do contexto o qual ele está inserido, o que implica em como ele quer se posicionar. Essas 

decisões afetam suas escolhas para materializar sua subjetividade. 

Além disso, a moda reflete o grau de autoconhecimento do indivíduo que se 

expressa nas imagens provenientes da vestimenta no espaço público. Em outras palavras, 

o que pretendemos dizer é que é a partir do autoconhecimento que o indivíduo se 

posiciona no mundo como um modo identitário de ser e, portanto é possível expressar o 

seu self. 

Ao final da presente tese acreditamos ter alcançado o que nos propusemos 

inicialmente, discutir sobre a questão do indivíduo ter a possibilidade de construir sua 

aparência como consequência de seu autoconhecimento. A moda é uma via possível para 

a recriação da aparência do indivíduo, por meio do amadurecimento da subjetividade 
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decorrente de sua experiência com o mundo. O indivíduo tem na subjetividade um 

respaldo para organizar sua aparência para que ele possa evidenciar sua identidade e 

expressar o seu self. Para desenvolvermos as questões que elencamos para constituir o 

corpo dessa tese, foi necessário conectar interdisciplinarmente arte, moda, filosofia e 

história da cultura. 
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