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RESUMO 

 

 

O presente estudo, intitulado Cultura de Moda: roupa e história, um meio 

sensível. Um processo criativo, uma produção estética?, investiga uma 

prática educacional e possíveis assimetrias e impermanências do sujeito 

contemporâneo, aluno de graduação de Moda, através da produção de 

conhecimento em história da moda ao realizar uma atividade pedagógica 

denominada “caderno de memórias”, como um dispositivo (Foucault), 

experiência de abertura (Heidegger) e fruição artística. A pesquisa discute o 

trabalho do criador Yohji Yamamoto e sua identidade como designer de moda 

frente às artes plásticas. Usa do método fenomenológico-existencial, narrativas 

históricas, contato intersubjetivo e observação. Reflete o indivíduo criador / autor 

e leitor / desvelador frente aos contornos da modernidade em face da 

contemporaneidade. Utiliza como procedimento de análise a micro-história, 

dado seu caráter analítico e minucioso ao estabelecer um olhar mais amplo 

sobre a história cultural. E, com o intuito de interdisciplinaridade, apresenta 

criação e gestos inacabados de estudantes e suas singularidades, subjetividades, 

estórias e heranças vestimentares.  

 

 

Palavras-chave: história da cultura; moda; arte; contemporaneidade; 

interdisciplinaridade. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work, named Fashion Culture: Clothes and History, a sensitive way. 

A creative process, an aesthetic production?, investigates an educational practice 

and possible asymmetries and impermanences of the contemporary subject, the 

Fashion graduation student, by means of fashion history knowledge production and 

using a pedagogic activity named “memory book”, as a dispositive (Foucault), a poetic 

experience of thought (Heidegger) and  also the artistic fruition. This research 

discusses Yohji Yamamoto’s work as well as his identity as a fashion designer in 

relation to the visual arts. The phenomenological-existential method is also used, as 

well as historical narratives, intersubjective contact and observation. It reflects the 

individual creator/author and reader/discoverer towards modernity and 

contemporaneity. I also make use of micro-history as an analyses tool considering its 

analytical and detailed character by establishing a wider view over the cultural history. 

And, with the intent of interdisciplinarity, this research introduces unfinished creation 

and movements from the students and their singularities, histories, and dressing 

inheritances. 

 

 

Keywords: cultural history; fashion; art; contemporaneity; interdisciplinarity.   
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INTRODUÇÃO 

 

     “Nós não vemos as coisas como elas são, 

porém como nós somos”       

(I.Kant) 

 

Houve época em que, para se fazer história, era necessário que se 

estabelecesse uma diferença entre o passado e o presente. Nos nossos dias, 

esse princípio teórico-metodológico é relativizado, já que a historicidade 

contemporânea se define não por uma relação primordial com o passado ou 

com o futuro, mas com o presente - vivido e sentido num fluxo contínuo.  

 

Nessa conjuntura, os estudos sobre moda nos últimos anos vêm sendo 

compostos de processos de aceleração, entre conceitos e fronteiras estéticas 

que vão sendo repensados. Assim, ao considerar os estudos de história da 

moda, é possível perceber que o vestuário pode ser um significante produtor de 

sentido, e, nas mais diversas culturas, constata-se a criação de verdadeiras 

instituições que assumem o papel de arquidestinadores de comportamentos, 

ideologias, gostos e estilo de vida.  

 

De fato, a roupa e a história da moda parecem estar sempre ligadas aos 

hábitos e aos costumes de um povo e, ao se falar de história da cultura e das 

transformações dos comportamentos sociais, se revela quanto o vestuário 

funciona como parte essencial da existência humana.  

 

Segundo Roche, no século XVIII, roupa era o termo que melhor convinha à 

história social e cultural das aparências, numa época em que práticas como os 

estatutos sociais estavam em ebulição e as enciclopédias, um recurso 

metodológico e documental, registravam o termo como tudo o que serve para 

cobrir o corpo, para adorná-lo ou para protegê-lo das injúrias. Essas 

Enciclopédias, ao invés de roupas, preferiam o termo “costume”, palavra de 

origem italiana, ambígua demais em sua dupla acepção – no sentido do hábito 
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e no sentido de modo de vestir – o costume francês, por exemplo (ROCHE, 

2007, p.20). 

 

Na atualidade, a história social e cultural urbana percebeu a importância da 

roupa, não tanto nos patrimônios, mas também no modo de vida e nas relações 

humanas. A lógica da roupa oferece uma maneira de compreender e um meio 

de estudar as transformações sociais que ocorrem nos aglomerados urbanos. 

 

Em meio a discussões em torno da História Cultural, Burke também menciona 

o ensaio escrito pelo sociólogo Norbert Elias, seguidor de Weber, que analisa 

aspectos civilizatórios dirigindo seu foco para a história dos modos à mesa, 

tentando defender e mostrar o desenvolvimento gradual do autocontrole ou do 

controle sobre as emoções nas cortes da Europa Ocidental. Elias afirmava 

escrever sobre civilização “[...] e não sobre a cultura, sobre a superfície da 

existência humana, e não sobre as profundezas, sobre a história do garfo e do 

lenço e não sobre a história do espírito humano” (BURKE, 2008, p. 20-21).  

 

Por conseguinte, na História Cultural o termo alemão Kulturgeschichte ou 

Kulturhistorik define, a partir da década de 1970, abordagens combinadas entre 

antropologia e história, valendo-se de interpretações culturais e experiências 

históricas e humanas e evidenciando que a história cultural se ocupa da 

representação das coisas (BURKE, 2008, p.91), o que será uma mediação 

constante nesta pesquisa. 

 

Além dessas considerações sobre a história social e cultural, esta dissertação 

investiga o sujeito e seu tempo, o processo criativo do estudante de moda, 

suas referências para a criação e os impasses da estética diante da 

sensibilidade contemporânea, que, a partir da segunda metade do século XX, 

permitiram reflexões sobre gênero e crítica cultural, desvendando, na criação 

de roupas, a formação e a linguagem específica e singular do criador de moda.  

 

Como educadora, observo, no processo criativo do estudante de moda, um 

espaço e um “discurso” de conhecimentos que conseguem imprimir as 

qualidades e problemáticas de um tempo e que respondem a uma maneira de 
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o indivíduo integrar-se ao universo de valores até então estabelecidos 

socialmente. Por isso, paralelamente às formas tradicionais de ensino teórico, 

utilizo uma atividade e uma experiência educacionais que “desenham” outra 

forma de educar e tecer significações acerca da relação entre moda e história. 

Uma dinâmica e um trabalho pedagógicos que concentram conceito, 

identidade, teoria, pensar e fazer, ainda no processo de formação acadêmica 

de um futuro designer de moda. 

 

Tendo isso em mente, esta dissertação considera uma nova concepção de 

prática educacional, que busca dar luz a possíveis assimetrias e 

impermanências do sujeito contemporâneo (aluno de moda), que pode, através 

do conhecimento e “coisa”1 em história da moda, apresentar uma invenção e 

produção criativa, como um sujeito “criador/autor e leitor/desvelador” 

(HEIDEGGER 2010, p.63), que se utiliza do “objeto criativo” – coleção de moda 

– permitindo-se a satisfação, a fruição, a experiência estética, num cultivo do 

gesto inacabado e artístico, para usar as palavras de Heidegger (2010, p. XXI).  

 

Desse modo, esta pesquisa analisa o resultado da atividade pedagógica 

denominada “caderno de memória como um dispositivo (Foucault) e uma 

experiência de abertura (Heidegger) decorrentes das aulas de História da Moda 

ministradas aos alunos matriculados no curso de Design de Moda no Istituto 

Europeo di Design a partir de 2009.  

 

Devido à complexidade do objeto de estudo, esta pesquisa está pautada em 

metodologia orientada pela perspectiva fenomenológico-existencial, pelas 

narrativas históricas, pelo contato intersubjetivo e pela observação, método em 

que o estudioso opera como “detetive” da cultura e cartógrafo, que focaliza, na 

visitação deste tempo, a história dos indivíduos contemporâneos, suas 

subjetividades, heranças vestimentares e suas singularidades.  

 

Esta dissertação está dividida em três capítulos, sendo o primeiro centrado na 

contextualização histórico-social, evidenciando as questões do tempo e os 

                                                           
1
 O caráter e definição de “coisa” na obra é, evidentemente, a matéria da qual ela é constituída. A matéria é a base e o 

campo para modelagem artística (HEIDEGGER. A origem da obra de arte. São Paulo: Edições 70, 2010, p. 63). 
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contornos da modernidade, suas instituições, na construção das subjetividades 

humanas, em diálogo com uma experiência artística que faz trocas entre arte e 

moda. Além disso, procura examinar também a história da roupa de família, 

seus usos e costumes na demarcação do sistema da moda (LIPOVETSKY, 

1989). 

 

O segundo capítulo, por sua vez, investiga o capital-aparência dos indivíduos e 

a construção das subjetivações estéticas construídas numa sociedade com 

moda consumada (LIPOVETSKY, 1989). Utiliza como exemplo as criações de 

Yohji Yamamoto, de forma a compreender as declinações e a apropriação do 

vestir ao longo da história cultural e sua linguagem contemporânea de produzir 

roupa, permeada por um jeito singular de compreender as fabricações e 

modelagens construídas a partir da teia social e cultural na qual o criador está 

inserido. 

 

Já o terceiro capítulo apresenta a elaboração de registros do conhecimento em 

forma de um gesto inacabado em que o percurso criador se deixa transparecer 

pelo fazer guiado em ações impregnadas de reflexões e de intenções de 

significados. Segundo Salles, “[...] a construção de significado envolve 

referência a uma tendência. A criação é, sob este ponto de vista, conhecimento 

obtido por meio de ação” (SALLES, 2011, p. 127). E, no caso, exemplos de 

caderno e suas formas de registrar as experiências culturais e estéticas em sua 

diversidade passam a ser analisados enquanto documentos de processos 

criativos construídos por alunos de curso de Design de Moda. 

 

Neste sentido, o ensino e a aprendizagem de uma atividade pedagógica estão 

inseridos num debate sobre a crise do paradigma educacional centrado no 

ensino tal como é vivenciado no novo milênio. Ainda neste terceiro capitulo, a 

interdisciplinaridade é discutida como uma mediação para repensar as formas 

clássicas e modelos tradicionais de educação e romper com elas, se for o caso. 

 

Por fim, as considerações finais são dedicadas às validações dos pressupostos 

que o estudo se propõe, ou seja, se outra forma de ensinar e ressignificar o 
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conhecimento em História da Moda, por intermédio do ser e saber fazer, 

interfere na criação em Moda e permite abertura para que isso ocorra. 
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CAPÍTULO I  

OS CONTORNOS DA MODERNIDADE EM FACE DA 

CONTEMPORANEIDADE: EM BUSCA DE PROCESSOS E 

MÉTODOS INACABADOS 
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“Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos.” 

(Paulo Freire) 

  

Novos significados, possibilidades criativas e construções de outros enredos2. 

Seriam estes os percursos possíveis a caminho de outras perspectivas para a 

educação e atuação dos educadores em Moda? Este parece ser o sentido que 

se tem ensaiado sobre a primeira década do século XXI, no que se refere a 

educação em termos de moda brasileira, numa intensa e paradoxal atmosfera 

no que se refere à busca de dar sentido ao conhecimento contemporâneo do 

pensar e fazer moda.  

 

O paradigma “[...] das ciências modernas não dá mais conta de sozinho 

explicar a sociedade, entra em crise, racha, agoniza, mas ainda resiste”. Esta 

argumentação é discutida por Silva, pontuando a situação embasada no 

racionalismo no século XVI3, quer estabelecer suas potencialidades, endeusou-

as e também estabeleceu limites, pois, ao ampliar suas virtudes, no que se 

refere a qualificação, controle, exatidão, neutralidade, método etc, fechou-se 

em si mesmo, não olhando no espelho com o espírito de reflexão, autocrítico, 

mas, ao contrário, com o intuito de encantar-se narcisicamente com sua 

reflexão. O racionalismo, em sua pretensão científica, segundo o autor, se 

tornou “... inapto para perceber, ainda mais aprender, o aspecto denso, 

imagético, simbólico, da experiência vivida” (SILVA, 2013, p. 21). 

                                                           
2
 Construção de Enredo”: O termo refere-se a novas construções na história cultural. Trata-se de uma expressão do 

estudioso norte-americano Hayden Wihite, utilizada para referir-se à construção das próprias histórias, a exemplo de 
um romance – comédia, tragédia e sátira. O termo foi readaptado para “meta-história”, sendo utilizado por críticos como 
Northrop Frye, que tomou como ponto de partida a reflexão de Aristóteles sobre a diferença entre poesia e história 
(BURKE, Peter. O que é História Cultural? Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p. 106-107). 
3 O Racionalismo do século XVI pode ser entendido como um marco na mudança de pensamento e na forma de 
representação do homem, da natureza, do cosmo e de suas concepções religiosas. Trata-se do paradigma dominante, 
do modelo de racionalidade que preside à ciência moderna e constituiu-se a partir da revolução científica do século 
XVI, tendo-se desenvolvido nos séculos seguintes basicamente no domínio das ciências naturais. Ainda que com 
alguns prenúncios no século XVIII, é só no século XIX que este modelo de racionalidade se estende às ciências sociais 
emergentes. A partir de então pode-se falar de um modelo global de racionalidade científica que admite variedade 
interna, mas que se distingue, por via de fronteiras ostensivas e ostensivamente policiadas, de duas formas de 
conhecimento não-científico (e, portanto, irracional) potencialmente perturbadoras e intrusas: o senso comum e as 
chamadas humanidades ou estudos humanísticos (em que se incluíram, entre outros, os estudos históricos, filológicos, 
jurídicos, literários, filosóficos e teológicos). Sendo um modelo global, a nova racionalidade científica é também um 
modelo totalitário, na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento que nãose  pautarem 
pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas. É esta a sua característica fundamental e a 
que melhor simboliza a ruptura do novo paradigma científico com os que o precedem. Está consubstanciada, com 
crescente definição, na teoria heliocéntrica do movimento dos planetas de Copérnico, nas leis de Kepler sobre as 
órbitas dos planetas, nas leis de Galileu sobre a queda dos corpos, na grande síntese da ordem cósmica de Newton e, 
finalmente, na consciência filosófica que lhe confere Bacon e, sobretudo, Descartes (SILVA, 1988). 
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Neste sentido, como ficaria viver de forma racional diante da 

contemporaneidade? Vivemos no contemporâneo e “[...] o contemporâneo é o 

intempestivo”. Esta é uma afirmação analisada por Agamben, na obra O que é 

o contemporâneo? E outros ensaios, em que o autor considera a 

necessidade de se situar uma exigência na atualidade, para, então, se 

entender a contemporaneidade. Para comentar a citação, Agamben recorre a 

Friedrich Nietzsche, dizendo que é no contemporâneo que se busca acertar 

contas com o tempo, tomando posição em relação ao seu presente, 

procurando compreendê-lo como um mal, um inconveniente e um defeito, algo 

do qual a época justamente se orgulha e dispõe da sua cultura histórica. 

Agamben comenta que: 

 

[...] O poeta – o contemporâneo – deve manter fixo o olhar no seu 
tempo. Mas o que vê quem vê o seu tempo, o sorriso demente de seu 
século? Neste ponto gostaria de lhes propor uma segunda definição 
da contemporaneidade: contemporâneo é aquele que mantém fixo o 
olhar no seu tempo, para nele perceber não luzes, mas o escuro. 
Todos os tempos são, para quem deles experimenta 
contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, aquele 
que sabe ver  obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a 
pena  nas trevas do presente (AGAMBEN, 2009, contracapa). 

 
 
 

A contemporaneidade é discutida na temporalidade do presente, que é sempre 

retorno que não cessa de se repetir, portanto, nunca funda uma origem e, com 

isso, se aproxima da noção de poesia, entendida por Agamben como retorno. 

Através desse deslocamento e desse anacronismo no que se refere ao tempo 

é que se poderia perceber e aprender o nosso tempo, dando sentido ao 

conhecimento contemporâneo e tornando singular a relação com o próprio 

tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distância.  

 
Por outro lado, a modernidade, que antecede a contemporaneidade, devorou 

tudo que não se adequou a ela, tendo a natureza de destruir para criar, 

precisando devastar o velho, numa verdadeira campanha de difamação, para 

se legitimar como verdade eterna e universal. A racionalidade científica passou 

a ser um modelo totalitário nas sociedades ocidentais, na medida em que nega 

o caráter racional a todas as formas de conhecimento que não se pautarem 
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pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas, 

reduzindo e simplificando a interpretação e a interferência na realidade.  

 

Este modelo epistemológico e metodológico totalitário e restrito cria e impõe 

uma comunidade acadêmico-burocrática4 com o poder de determinar o que é 

verdadeiro e falso, de burocratizar o conhecimento científico e, 

consequentemente, o escolar, impondo de maneira linear e uniforme o que 

deve e como deve ser ensinado e aprendido. 

 

Considerando este contexto histórico e sociocultural, o presente capítulo tem o 

intuito de lançar luz sobre o compartilhamento de uma experiência artística na 

contemporaneidade, com diálogo entre moda e arte, que examina, na história 

da roupa de família, seus usos, costumes e a demarcação do sistema de moda 

e, consequentemente, o seu consumo, para a construção de subjetividade 

como um dispositivo foucaultiano e uma abertura heideggeriana. 

  

  

                                                           
4
Acadêmico-burocrático: expressão utilizada por Janssen Felipe da Silva para se referir a um modelo epistemológico e 

metodológico totalitário acadêmico (SILVA, 2010, p. 22). 
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1.1 MODERNIDADE E SUAS INSTITUIÇÕES  

 

Em consequência, da relação do indivíduo com o tempo e de sua cotidianidade 

com a vida educacional se vivem momentos de ressignificações, de mudanças, 

de contestações de toda ordem, de crise da ciência e da sociedade moderna. 

Época marcada pela transitoriedade, pela busca de novos sentidos e novas 

práticas que sejam mais próximas da contingência histórica da condição 

humana. Segundo Silva, 

 

 

[...] realidade em que a voz uníssona da modernidade cede lugar à 
pluralidade cultural, étnica, política, científica da transição 
paradigmática, da pós-modernidade. Um cenário polissêmico e 
assimétrico, uma construção de novas exigências, desejos, utopias, 
projetos, exigindo dos indivíduos que atuem ativa e criticamente, na 
composição da turva teia social (SILVA, 2013, p. 9-21).  

 

 

A partir da década de 70 do século XX se estabeleceu um debate sobre a 

modernidade e a pós-modernidade, e essa turva teia social se tornou produto 

de alguma crise do pensamento social e cultural, motivada pela hegemonia do 

mercado livre5. A questão da modernidade, seu desenvolvimento passado e 

suas formas institucionais reaparecem como problemas sociológicos 

fundamentais na chegada do século XXI. As conexões entre sociologia, história 

e o surgimento das instituições modernas foram reconhecidas e interferiram 

nos hábitos, costumes tradicionais e no impacto global.  

 

Para Lipovetsky, o pós-moderno remete a níveis e esferas de análises. O autor 

discute o conceito surgido no ciclo anterior, dizendo que “[...] o novo, aqui, 

exige a memória, a localização, a cronologia, a genealogia”. Para o autor, o 

pós-moderno implica a noção de esgotamento, a exemplo de uma cultura 

hedonista e vanguardista, ou do surgimento de um novo poder renovador, e 

ainda a decadência de uma época sem tradição ou revitalização do presente, 

por meio de uma reabilitação do passado, como também um novo modo de 

                                                           
5
 Utilizo o conceito de mercado em que a economia de mercado é um sistema baseado na divisão do trabalho e na 

propriedade privada dos meios de produção, em que todos agem por conta própria, mas as ações de cada um 
procuram satisfazer tanto a sua própria necessidade quanto as de outras pessoas.  
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continuidade na trama modernista ou de sua descontinuidade. Lipovetsky eleva 

o pós-moderno ao nível de hipótese global, designando a passagem lenta e 

complexa para um novo tipo de sociedade, de cultura e de indivíduo. Afirma 

ele: 

 

 

[...] [o pós-moderno] nasce no centro e no prolongamento da era 
moderna, estabelecer o teor do modernismo, suas linhas 
genealógicas e suas principais funções históricas, apreender a 
inversão da lógica que aos poucos foi se operando no decorrer do 
século XX em benefício de uma preeminência cada vez mais nítida 
dos sistemas flexíveis e abertos (LIPOVETSKY, 2005, p. 59-60). 

 

 

Nesta definição aparecem elementos para discussão do atual sistema 

econômico – o capitalismo – o qual gerou uma crise cultural que fundamenta o 

modernismo, ou seja, uma nova lógica para discutir as descontinuidades, que 

se apoiam na negação da tradição, na cultura de novidade e da mudança. E 

assim se poderia questionar se uma nova lógica educacional existiria diante 

desta sociedade pós-moderna em oposição à racionalidade científica que 

permanece no pensamento ocidental. 

 

Para Anthony Giddens, a modernidade pode ser interpretada como uma cultura 

de risco. O autor discute o conceito de risco a partir da maneira como tanto 

leigos quanto especialistas (filósofos, antropólogos e historiadores) organizam 

o mundo social. O autor, mencionando que, nas condições da modernidade, o 

futuro é continuamente trazido para o presente por meio da organização 

reflexiva dos ambientes do conhecimento, diz o seguinte: 

 

[...] É como se um território fosse escavado e colonizado. Mas essa 
colonização, por sua própria natureza, não pode se completar: 
Pensar em termos de risco é vital para aferir em que ponto os 
resultados reais poderão vir a divergir das previsões do projeto. A 
aferição do risco requer a precisão e mesmo a quantificação, mas a 
sua própria natureza é imperfeita... a natureza mutável e muitas 
vezes controversa dos sistemas abstratos, a maioria das formas de 
aferição do risco, em verdade, contém muitos imponderáveis 
(GIDDENS, 2002, p. 9-13). 
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Caberia discutir que tipo de projeto educacional faz sentido para o universo da 

moda na modernidade? A modernidade apresenta rupturas no nível da teoria e 

da experimentação. Diante destes contextos uma pesquisa passa a não 

obedecer a padrões gerais; a atividade científica pressupõe outros 

procedimentos, e os resultados que constituem as ciências não têm uma 

estrutura comum. 

 

Zigmunt Bauman analisa a modernidade acreditando não haver regras a serem 

seguidas na criação do conceito e chama atenção ao discuti-la como uma 

necessidade que se fez diante do crescimento do sentimento de que as 

realidades, que os conceitos antes usados representavam e assinalavam se 

alteraram e continuaram a se alterar de modo que uma nova rubrica se tornou 

necessária, pois os velhos conceitos se referiam a aspectos das realidades que 

deixam de ser fundamentais e oferecem um eixo em torno do qual a 

experiência atual pareceria não girar (BAUMAN, 2011, p. 82-83). 

 

Em função destas análises configuram-se metamorfoses nos espaços 

institucionais formadores de indivíduos (a escola). É importante enfatizar que, 

em meio à modernidade, mudanças passaram a ser processadas em percursos 

diversos, as forças políticas e sociais constitutivas da sociedade que se 

embatem têm ditado os ritmos, e os rumos das transformações. A educação e 

seus espaços institucionais, sendo um lócus responsável pelo amadurecimento 

dos indivíduos e de sua preparação para socialização com e no meio social, 

sofrem um processo de reformulação estrutural e de sentido. No contexto 

educacional, o modelo de escola tradicional também se mostra anacrônico, e 

as propostas para o ensino-aprendizagem se defrontaram com uma crise de 

paradigma6. 

  

No século XX, o modelo de ideia e valor de educação liberal (da primeira 

metade do século) e neoliberal (na segunda metade do século) não atendeu às 

necessidades e não satisfizeram seus educandos. Contudo, Aranha, citando 

Boaventura de Souza Santos, afirma que: 

                                                           
6
Crise de paradigma se define como a mudança conceitual de modelos e/ou conjunto de ideias e valores educacionais 

que não atendem às expectativas da realidade analisada.  
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[...] o que quer que falte concluir a modernidade não pode ser 
concluído em termos modernos, sob pena de nos mantermos 
prisioneiros da mega-armadilha que a modernidade nos preparou: a 
transformação incessante das energias emancipatórias em energias 
regulatórias (ARANHA, p. 1996, 236-237).  

 

 

Aranha, a partir desta afirmação, comenta que os elementos de emancipação 

se tornaram forças de regulação extrema que até chegam à repressão. O 

conceito de modernidade e pós-modernidade na contemporaneidade permitiu 

oferecer um campo a partir do qual a vida pode ser pensada em sua potência 

de variações. O fluxo intenso de mudanças atingindo os níveis da experiência 

social e cultural que se concentraram no século XX podem envolver desde a 

ordem e as hierarquias sociais até as noções de tempo e espaço das pessoas, 

seus modos de perceber os objetos ao seu redor, de reagir aos estímulos, a 

maneira de organizar suas afeições e de sentir a proximidade ou o acolhimento 

de outros seres humanos.  

 

O historiador Sevcenko analisa a modernidade no Brasil enfatizando os fluxos 

de mudanças que atingem todos os níveis da experiência social, estimulados 

sobretudo por um novo dinamismo no contexto da economia internacional, que 

levou os indivíduos a se envolverem de modo tão completo e tão rápido num 

processo dramático de transformação de seus hábitos cotidianos, suas 

convicções e seus modos de percepção no mundo. 

 

Nos múltiplos projetos societais do final do século XX, como os estudos de 

Giddens publicados no livro As consequências da modernidade, o sociólogo 

integra o indivíduo e a sociedade numa proposta denominada de “projeto 

reflexivo do eu” e pensa o conceito de reflexividade realizando um contraponto 

entre as sociedades tradicionais e as sociedades modernas. Nas sociedades 

tradicionais, a reflexividade existiria de forma contida, ao passo que, nas 

sociedades modernas, se manifesta de forma intensa. A modernidade 

apresenta um modo de vida dinâmico, produzindo uma concepção episódica de 

mudança social e, consequentemente, uma perspectiva descontínua. A 
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concepção episódica7 trata da não-linearidade da história, defendendo que ela 

segue apenas uma regularidade de práticas. A descontinuidade, como o 

próprio nome indica, trata dos mecanismos de desencaixe presentes na 

modernidade (GIDDENS, 2002, p. 09). 

 . 

Traduzindo esta dinamicidade, tem-se que o tempo e o espaço não obedecem 

mais a uma lógica tradicional fixa. A vida social na tradição era voltada para o 

passado; a modernidade rompe com esta ideia, permitindo o desenvolvimento 

pleno da reflexividade voltada para o presente e para o futuro. Temos assim 

consequências dessa dinâmica ao passo que a modernidade permitiu abertura 

ao conhecimento, embora pareça ter gerado inseguranças pela pluralidade de 

opções que ofereceu. Através da noção dinâmica da vida social e da ideia de 

ruptura provocada pela modernidade, que pode não ter significado um 

deslocamento, mas sim uma mudança no centro de orientação para 

educadores.  

  

Na ordem pós-tradicional da modernidade8, o pano de fundo de novas formas 

de experiências mediadas sugeriram a autoidentidade que se torna um 

empreendimento reflexivamente organizado. Para a vida social moderna, a 

noção de estilo de vida passou a assumir um significado particular. A tradição 

perdeu domínio e, quanto mais a vida diária foi reconstituída em termos de jogo 

dialético entre o local e o global, tanto mais os indivíduos foram forçados a 

escolher um estilo de vida, a partir de uma diversidade de opções. A 

padronização, por exemplo, na forma de criação de mercadorias, sua produção 

e distribuição capitalistas tornaram-se componentes centrais das instituições da 

modernidade, e os estudos e formação na área da moda revelaram seus traços 

sociais e estéticos mais característicos na globalização, monopolizando o 

poder de iniciativas e de processos de criação (GIDDENS, 1991, p. 11). 

 

                                                           
7
 LOPES, Lúcia. A concepção de episódica é entendida como uma categoria semântica da memória social na situação 

no tempo de experiências pessoais, vivenciadas pelo indivíduo em relação espaço-temporal de marcada por um 
modelo situacional (2006).   
8
“Pós-tradição da Modernidade” – a expressão refere-se ao estilo, costume de vida ou organização social que emergiu 

na Europa a partir do século XVII, e que ulteriormente se tornou mais ou menos mundial em sua influência. Assim, 
entender a modernidade é como entender as características de um determinado tempo, suas dinâmicas, os fatores 
mais marcantes, as interações e as peculiaridades relativas àquele tempo (GIDDENS, Anthony. As Consequências da 
Modernidade. São Paulo: Ed. da Unesp, 1991, p.11). 
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Autores como Giddens defendem a impossibilidade de estudar a constituição 

das sociedades modernas, em sua complexidade atual, sem levar em conta as 

consequências que a globalização ou os riscos sociais imprimem tanto ao 

indivíduo quanto à coletividade, contribuindo de forma decisiva para afetar “os 

aspectos mais pessoais de nossa existência”. O autor afirma que a reflexão 

não está centrada no “eu”, fruto de uma abordagem essencialmente 

psicológica, mas sim na importância do entendimento dos mecanismos de 

autoidentidade, que são constituídos pelas instituições da modernidade, 

influindo também em sua constituição. Ao forjarem suas autoidentidades 

independentemente de quão locais os contextos específicos da ação, os 

indivíduos - entidades ativas não determinadas por influências puramente 

externas - contribuem para as influências sociais que são globais em suas 

consequências. Essa é uma conjuntura em que Giddens auxilia a refletir sobre 

a sociedade contemporânea de forma intensa, abrindo espaço para considerar 

o “eu” e a busca de “novas identidades” e, como um ponto fundamental, 

permite propor outra concepção de conhecimento para fazer e pensar moda 

(GIDDENS, 2002, p. 09- 16). 

 

 

1.2  O ANTIGO E O ATUAL NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E 

SUAS SUBJETIVIDADES 

 

A transição do tempo é um momento complexo e nebuloso, não é um 

movimento mecânico de elementos puros. Há sociedades que, dando 

pequenos saltos em sequência linear e evolutiva, acreditam crescer para frente 

e para cima, motivadas pelo desenvolvimento de técnicas e tecnologias a 

serviço do antigo e da atual ordem capitalista, como é o caso (resguardando 

diferenças no hemisfério norte) de sociedades da Europa Central e dos 

Estados Unidos, em que predomina a ideia da inexorável substituição de algo 

anterior por alguma coisa seguinte mais “avançada”, “nova”, “moderna” ou 

contemporânea (REVISTA E PINHEIRO, 2014, p. 42-43).  
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Haveria sempre aí uma tradição a ser superada por novos modos de se 

mobilizarem os sinais e/ou os dígitos a partir do pressuposto de um avanço 

baseado na rapidez e na quantidade de informação que herdamos da 

modernidade. Contraditoriamente compreensível que as noções mais armadas 

para empurrar, a seu modo, o planeta para frente (uma ideia de crescimento e 

progresso contínuo e ufanista) sejam exatamente aquelas cuja vida social é 

mais rigidamente organizada pela convenção, por normas que querem manter 

as leis do passado imutáveis no presente.  

 

 A figura dominante no desenho das civilizações tradicionais é a linha ou o 

ângulo reto, que tende a excluir as variações e a multiplicidade. Segundo 

afirma o professor Amálio Pinheiro, outras sociedades como as da América 

Latina se alimentam deste mesmo processo. O professor diz que [“...] não há 

como fazer de outro modo” e argumenta: 

 

 

[...] essas sociedades não podem ser analisadas apenas pela 
linearidade no tempo, mas pelo que se expande espacialmente, 
aglutinando inúmeras temporalidades. São lugares difíceis de pensar 
(que propõem uma outra maneira de pensar), pois isso... pode vir de 
longe, pode ser a princípio estranho, desconhecido, paradoxal. Aí 
estão os ingredientes para aprendermos a nos pensar: o outro lateral,  
estranho, variado e múltiplo (PINHEIRO, Amálio in: REVISTA E. 
PINHEIRO, 2014, p. 42). 

 

 

No mundo pós-moderno, o entendimento que se faz sobre formas de educar 

confunde este “educar” ora como mercadoria, ora como reflexão. De um lado o 

ensino de moda é visto como uma mera e mecânica transmissão linear de 

conteúdos do docente para o educando. De outro, um processo de construção 

de significados fundados nos contextos históricos em que se ensina e se 

aprende e, consequentemente, se avalia.  

 

Há que se exercitar o pensamento reflexivo e considerar que existem 

rotineiramente dois eixos de valores junto às praticas docentes, o valor-

informação e o valor-formação, associado cada qual a um tipo de escola e sob 

uma determinada prática pedagógica. O professor vive na tensão entre a 

resistência do paradigma dominante e a emergência de novos paradigmas. 
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Essa situação instiga o docente a dialogar com as novas racionalidades, estar 

aberto às incipientes formas de conceber o mundo. 

 

O valor-informação e o valor-formação recentemente foram tema de discussão 

num artigo divulgado por uma revista de grande circulação brasileira, a revista 

Carta Capital, de janeiro de 2014, em que o crítico e historiador literário Alfredo 

Bosi discute esses dois eixos de valores (valor-informação e valor-formação). 

Bosi afirma que:  

 

[...] informar é transmitir conhecimento. Informar é expor conteúdos. 
Informar é o que se diz no jargão escolar “dar a matéria” de uma 
disciplina científica ou humanística. Matéria que já acumulou séculos 
de dados, e que cabe ao professor passar ao aluno (REVISTA Carta 
Capital, 2014, ano XIX, nº781). 
 

 

É necessário esclarecer que os meios, outrora restritos, de informar acerca do 

conhecimento sobre um determinado tema multiplicaram-se com o acesso à 

internet. O artigo intitulado “Informação ou formação?” sugere uma pergunta 

que supõe polos opostos: Qual é o valor supremo a ser realizado pelo ensino? 

Seria a prioridade concedida à informação percorrer caminhos diferentes do 

projeto de formar o cidadão consciente, do espírito crítico, do ser humano 

solidário? Ou entupir a cabeça do educando com dados, nomes, datas, 

números e esquemas? O que implica formar uma pessoa justa, verdadeira, 

compassiva, democrática?  

 

Neste sentido, a pesquisa e a história cultural podem contribuir para a 

formação de hábitos de atenção, com exemplos e possibilidades de 

inquietações, frente a valores que ainda constituem o malogro da educação 

liberal-capitalista e por vezes totalitária. Mas a definição dos valores que 

deveriam ser alcançados pelos educadores varia de acordo com as 

preferências teóricas e ideológicas, em que muitos projetos e propostas 

pedagógicas podem ser muito (ou pouco) estimulantes. A reflexão sobre o 

cotidiano vivido pelo educando poderia vir a passar por questionamentos do 

tipo “O que o capital esta fazendo com a nossa casa, com a nossa paisagem, 

com a nossa cidade e com a nossa educação?” A complexidade do mundo 
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pós-industrial e pós-moderno requer inter-relações, flexibilidades, interseções e 

diálogos culturais, de conhecimento etc. 

 

Silva analisa a sociedade do conhecimento a partir da imposição da 

necessidade de compreensão do fenômeno do multiculturalismo entendido 

como o “[...] caráter plural das sociedades ocidentais contemporâneas, essa 

condição inescapável do mundo atual...”, uma questão a que se pode 

responder de diferentes formas. Para o professor, a multiculturalidade 

consubstancia-se nas tensões e nas mediações entre os interesses sociais, 

políticos e econômicos da comunidade mundial e local, e o risco mais uma vez 

é premente, pois os movimentos defendem, de um lado, a diversidade cultural 

com base nos valores de emancipação social e, de outro, a imposição da 

homogeneidade cultural, fundamentada em pensamento único do mercado 

globalizado (SILVA, 2013, p. 24-25). 

 

Diante desse contexto, qual seria o intento de colaboração à disciplina História 

da Moda neste momento histórico? Inseridos nesse mundo de tensões e 

contradições, parece necessário tecer outras possibilidades, alternativas 

pedagógicas e didáticas sobre o desenvolvimento de posturas includentes, com 

pedagogias acolhedoras de diferenças e formadoras de subjetividades 

atuantes, questionadoras e propositoras. O espaço educativo se transforma em 

ambiente de superação de desafios pedagógicos, mas se colaca como risco, o 

que o dinamiza e significa uma aprendizagem como construção de 

conhecimento. Segundo Méndez, cabe ao conhecimento a “[...] construção 

histórica e social dinâmica que necessita de contexto para poder ser entendida 

e interpretada” (MÉNDEZ, 2012, p 32). 

          

É importante, para tanto, cultivar uma perspectiva e atitude voltadas para a 

superação de visões de qualquer ordem, sem encobrir ambiguidades e 

escamoteamento de diferenças. Torna-se necessário superar a problemática 

clássica do ensino, qual seja a de concretização de ideias em ação; do 

contrário vai-se criar apenas um novo modismo em educação. 
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1.3  A MODERNIDADE NA CONSTRUÇÃO DAS 

SUBJETIVIDADES 

  

Para conceber a experiência da modernidade, pode-se recorrer mais uma vez 

a Giddens, que analisa a modernidade e suas instituições afirmando existir um 

dinamismo que interfere nos hábitos e costumes tradicionais. Diz ele:  

 

[...] a modernidade altera radicalmente a natureza da vida social 
cotidiana e afeta os aspectos mais pessoais de nossa existência. A 
modernidade deve ser entendida num nível institucional; mas as 
transformações introduzidas pelas instituições modernas se 
entrelaçam de maneira direta com a vida individual, e portanto com o 
eu. Uma das características distintivas da modernidade, de fato, é a 
crescente interconexão entre os dois “extremos” da extensão e da 
intencionalidade; influências globalizantes de um lado e disposições 
pessoais de outro (GIDDENS, 2002, p. 9). 

  

 

Em decorrência da vida moderna, novas formas de perceber um regime de 

visualidade subjetiva passaram a existir e foram capazes de promover 

experiências que levavam em conta o movimento e o tempo. Uma nova 

paisagem foi sendo organizada segundo a lógica da circulação do indivíduo, 

emblemática para as mudanças perceptivas e ambientais, que definiram a 

experiência da modernidade em pelo menos dois aspectos: uma experiência 

em que o tempo é um agente fundamental como elemento regulador da vida e 

das distâncias, e uma nova experiência do corpo e da percepção humana, 

moldada pelas novas velocidades da vida na cidade, resultando da moda da 

época (CARVALHO, 2008, p. 35). 

 

Na vida moderna há diferentes modos pelos quais a cultura e os seres 

humanos tornam-se sujeitos. Os comportamentos, os cuidados com o corpo, as 

maneiras de se vestir, a organização do trabalho e do calendário das atividades 
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cotidianas refletem um sistema de representação desse mundo moderno e do 

sujeito moderno, que vincula em profundidade as formulações intelectuais do 

mesmo no que se refere ao direito, às concepções religiosas, ao pensamento 

filosófico ou científico. A partir dessa concepção, as maneiras de existir dos 

sujeitos permitem estudar a moda, implicando compreendê-la junto aos hábitos 

cotidianos encadeando-se num todo cultural do qual faz parte esse universo 

que constitui o indivíduo e sua subjetividade. A moda torna-se uma das 

variáveis que ligam a constituição do sujeito – individual, pessoal, particular – e 

caracterizam as transformações periódicas efetuadas tanto nas vestimentas 

quanto na política, na religião, na ciência, na estética. 

 

Do ponto de vista convencional, pode-se considerar Moda, segundo 

Lipovetsky, a partir do fim da Idade Média e início da Idade Moderna, momento 

em que moda assume um significado muito próximo à construção da identidade 

subjetiva e individual do sujeito, que passa a obedecer às mudanças cíclicas e 

estilísticas programadas e aceitas socialmente. Lipovetsky comenta ter sido 

necessário haver uma revolução na representação das pessoas e no sentido 

de si, modificando brutalmente as mentalidades e valores tradicionais e 

desencadeando a exaltação da unicidade dos seres e seu complemento, a 

promoção social dos signos e da diferença pessoal. O autor afirma que: 

 
 
[...] no final da Idade Média, precisamente, inúmeros são os signos 

que dão testemunho de uma tomada de consciência inédita da 
identidade subjetiva, da vontade de expressão da singularidade 
individual, da exaltação da individualidade... nas obras poéticas 
intensificam-se as confidências íntimas, a expressão dos impulsos do 
eu, instantes vividos, lembranças pessoais. O aparecimento da 
autobiografia, do retrato e do auto-retrato “realistas”, ricos em 
detalhes verdadeiros, revela igualmente..., a nova dignidade 
reconhecida naquilo que é singular no homem, embora em quadros 
ainda muito amplamente codificados e simbólicos (LIPOVETSKY, 
1989, p. 59). 

 

 

A difusão e o consumo de vestimentas, desde a segunda metade do século 

XIX, fizeram parte da dinâmica social e do crescimento das cidades sob a 

constituição da sociedade moderna, e se tornaram parte da estrutura social que 

facilitou o processo de imitação no vestir. Sant’Anna menciona que Tarde, em 
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1890, teria analisado a questão da sociabilidade entre os seres humanos, 

tendo como foco o papel da imitação, e, nesse caso, a imitação da aparência 

reuniu os mesmos atributos sociais sob um coletivo de novidades, num 

processo com classificação das maneiras do vestir. Desde então, a aparência, 

aquilo que se mostra à primeira vista, pareceu ser um importante valor para o 

cidadão (TARDE apud SANT’ANNA, 2007, p. 81).   

 

Vale ressaltar que a sedução e o consumismo não existiriam sem o jogo da 

aparência e do superficial, um conjunto de transformações da modernidade 

justificado no uso dos trajes numa forma de vestir invulgar9,que mostra, no 

registro da vida social moderna, que o indivíduo vive em dois mundos - o 

mundo privado e o mundo público.  

 

Na sociedade moderna, a moda foi um fenômeno restrito às roupas e permitiu 

à elite se beneficiar dessa prática. Um exemplo no qual a cultura da aparência 

pode ser identificada é o das famílias imigrantes que viviam no Brasil na 

segunda metade do século XIX e que utilizavam o traje de domingo como a 

roupa com a qual iam à igreja, ao passeio, à festa ou fazer visita. Uma roupa 

diferente dos uniformes para o trabalho pesado usados no dia a dia.  

 

A “roupa do domingo” parece ser uma herança para brasileiros e teria estado 

presente entre muitas famílias de origem italiana, portuguesa e alemã. No livro 

La dinastia dei Caramaschi - um registro fotográfico de época, pode-se ver o 

retrato da família Caramaschi (Figura 1), denotando esse hábito e costume 

(CAALENDI; CAFARO; FRANZINI; MELLI, 2008, p. 60).  

 

                                                           
9
Invulgar significa maneira incomum de se apresentar fora de padrão considerado normal (vulgar); algo especial ou 

incomum. Como sinônimo de invulgar, tem-se esquisito, estranho excepcional e incomum. (Disponível em: 
http://www.dicio.com.br/invulgar/. Acesso em 16/5/2014, às 10h24min) 

http://www.dicio.com.br/invulgar/
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Figura 1 – Retrato de Família
10

 

 

 

Vestir um traje especial como a roupa domingueira fotografada acima constituiu 

um duplo movimento de separação e especialização dos espaços do cotidiano. 

Segundo Ariès e Duby, no início do século XX havia uma grande diferença 

entre trabalhar na própria casa vestindo um tipo de traje e trabalhar na casa 

dos outros.  

 

[...] O ideal, para uma jovem, é ficar na casa dos pais sem trabalhar. 
Se precisar, o melhor é que trabalhe permanecendo na casa dos 
pais, por exemplo, costurando por encomenda. É somente nas 
camadas mais baixas da escala social que uma jovem vai trabalhar 
fora: na fábrica, na oficina ou na casa de um particular, como 
doméstica... No começo do século XX, quase dois terços e 

                                                           
10

 Fonte: La Dinastia Dei Caramaschi, Famiglia Caramaschi, 1913 , p. 45. 
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certamente mais da metade dos franceses trabalhavam em casa, no 
final do século, quase todos os franceses trabalham fora (ARIÈS; 
DUBY, 1982, 22). 

 

 

Os locais de trabalho, não apenas o trabalho da vida doméstica, da vida 

privada, mas também o mundo do trabalho fora de casa, eram regidos não 

mais por normas de ordem privada, mas sim por contratos coletivos, e, nesse 

sentido, a roupa de trabalho passa a ter a mesma forma, ser idêntica e se 

parecer a um traje comum. Segundo Lurie, a forma extrema de roupa 

convencional é o traje totalmente determinado pelo outro, e assim, o uniforme: 

 

 

 [...] Independente do tipo – militar, civil ou religioso; a roupa de um 
general, de um carteiro, de uma freira, de um mordomo, de um 
jogador de futebol ou de uma garçonete, vestir uma dessas fardas é 
abdicar o direito de agir individualmente – em termos de discurso 
falado é estar, parcial ou totalmente, sob censura (LURIE,1997, p. 
33). 

 

 

As mudanças ocorridas nas relações de trabalho apresentam novas 

consequências sociais, econômicas e estéticas. A roupa passa a constituir um 

sistema de símbolos com os quais se comunica um vocabulário diversificado e, 

diante de tantas mudanças, novas realidades vão sendo discutidas sobre 

outras formas de vestir que se tornam ocasiões de experiências particulares.  

 

Na contemporaneidade, as áreas da Moda, por intermédio de outras 

interlocuções como as das artes, vão sendo articuladas e recuperadas. Outro 

exemplo a ser citado aparece na forma de uma exposição de arte denominada 

Roupa de Domingo11, em que se discutiu a existência de um cenário da vida 

pública e da vida privada dialogando com o presente, misturando o corpo e o 

sistema da moda, numa possibilidade de experiência e de elaboração com 

dispositivos para abertura de territórios e outros saberes sociais e estéticos. E, 

neste sentido, a experiência do indivíduo e do seu tempo pode levar a uma 

abertura e construção de outras linguagens. Um impulso subjetivo de 

                                                           
11

 Roupa de Domingo - exposição artística ocorrida em 2009, na cidade de São Paulo, sob a curadoria de Danilo 
Blanco, Fernando Zelman e Renato De Cara. 
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investigação permite que surjam manifestações de pesquisas, planos e 

esboços em processo de conhecimento, para referências e criações 

educacionais.  

 

Outro processo de conhecimento implica considerar subjetividade “o perfil de 

um modo de ser – de pensar, de agir, de sonhar, de amar, em determinada 

época”, permitindo outras variáveis e componentes dessa subjetividade, que 

assumem outras dobras no tempo e no espaço, nas quais outras ações podem 

ser evocadas, entre elas “se comunicar, aprender, trabalhar, adoecer, curar, 

aprisionar, libertar” (MESQUITA, 2004, p. 14). 

 

 

1.4  ROUPAS DOMINGUEIRAS, SUAS CONVENÇÕES E 

MODOS DE INTERPRETAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE  

 

A distinção vestimentar entre roupa de “missa” e roupa do “cotidiano” é 

encontrada em diversos meios e na literatura, em obras de escritores como 

Euclides da Cunha, que relata a experiência da liberdade vivida por negros 

forros, tida como ação invulgar na história brasileira. Sevcenko cita Euclides da 

Cunha e reproduz um trecho do livro Os Sertões, referindo-se aos anos de 

1902 e aos processos de alforrias: Diz Sevcenko: 

 

[...] Iludidos por uma civilização de empréstimos; respingando, em 
faina cega de copistas, tudo o que de melhor existe nos códigos 
orgânicos de outras nações, tornamos, revolucionariamente, fugindo 
ao transigir mais ligeiro com as exigências de nossa própria 
nacionalidade, mais fundo o contraste entre o nosso modo de viver e 
o daqueles rudes patrícios mais estrangeiros nesta terra do que os 
imigrantes da Europa (SEVCENKO, 1998, p. 50). 

 

 

O autor, para investigar a questão das formações sociais de forros ocorridas na 

sociedade brasileira desde o século XVIII e os regimes escravistas do século 

XIX, teria observado o universo de homens livres libertos, examinando 

diferentes relatos que revelavam maneiras de flexibilização da experiência da 

escravidão e as raízes culturais e regionais. E a vestimenta aparece como 
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pano de fundo demarcando diferenças e status social. Segundo Sevcenko, 

essas experiências eram traduzidas também na forma de vestir dos escravos 

libertos, que, aos domingos, faziam uso de roupas tidas como de utilidade e 

rotina, chamando-as de trajes domingueiros. O registro desse tipo de 

vestimenta e seus paramentos recebia distinções detalhadas, como: 

 

[...] por “bolsas a tiracolo e luvas, que passaram de mão em mão nas 
ocasiões especiais, em que homens e mulheres em posturas altivas, 
olhares diretos e a majestade das velhas mulheres negras 
(SEVCENKO, 1998, p. 51). 
 

  

A distinção dos trajes de época qualificava os espaços da vida privada e da 

vida pública, denotando condições e hierarquias sociais já no século XIX. 

Depois da Abolição12 e na construção da vida em liberdade após emancipação 

geral dos escravos, a adequação à nova condição de vida foi moldada por uma 

série de fatores, particularmente regionais. Na figura 2, fotografia de negros 

libertos africanos na Bahia, com paramentos moldados pelo contexto regional 

do uso de roupas domingueiras. 

                                                           
12

 Abolição - A história do abolicionismo, culminando com a assinatura da Lei Áurea de 13 de maio de 1888, que 

propõe a extinção da escravidão negra no Brasil (SEVCENKO, 1998). 
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Figura 2 – Roupa Domingueira, 1913
13

 

 

 

Na constituição de um vestuário se combinam formas, desdobramentos em 

linhas, direções e volumes, informações de cores e texturas. Também se utiliza 

de costura com contrastes simétricos e assimétricos, de comprimentos e 

                                                           
13

 Fonte: SEVCENKO, Nicolau. História da Vida Privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 45. 
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larguras. Ainda, na maioria das vezes, é acompanhado de acessórios como 

descrito por Sevcenko ao comentar os trajes das roupas domingueiras. Na 

contemporaneidade, representações artísticas que retratam a importância do 

acessório na composição vestimentar podem apresentar novo ato criador, no 

caso sob a forma de uma assemblagem e um par de luvas bordadas, como no 

trabalho do artista Renato Dib, na figura 3. 

 

Figura 3 – Luvas Bordadas
14

 

 

Renato Dib apresentou o trabalho utilizando-se do bordado como expressão 

artística. O par de luvas fez parte de uma série de outros trabalhos criados pelo 

artista, intitulado Projeto Linhas da Mão - Experiência 4”. Trata-se de uma 

                                                           
14

Fonte: Galeria Virgílio, Exposição Roupa de Domingo 3a edição. Disponível em: 
http://www.flickr.com/photos/andreaberriel/3184857474/. Acesso em: 24 abr. 2013, às 12h20. 
 

http://www.flickr.com/photos/andreaberriel/3184857474/


38 
 

criação em cores suaves e pálidas, que ultrapassam o tecido original e surgem 

em fragmentos com fios suspensos, provocando certa inquietude e 

sensualidade gestual. Durante o século XIX, as luvas eram usadas de dia e de 

noite, sendo parte essencial do traje. Diversos modelos estiveram na moda, 

inclusive a mitene, luva sem os dedos (O’HARA, 1992, p. 178). 

 

Em outra obra contemporânea, na figura 4, é apresentada uma fotografia em 

que um par de sapatos brancos e brilhantes é mostrado na obra do artista 

Nazareno. A fotografia é batizada de My Sunday Mirror. 

 

 

Figura 4 – My Sunday Mirror
 15

 

 

Nazareno escolhe um objeto do vestuário masculino e trava um diálogo com o 

mundo das aparências lúdicas.  O objeto parece existir através de um jogo 

inautêntico de intenções poéticas em que o sujeito se submete ao domínio 

                                                           
15

 Fonte: <Disponível em: http://www.flickr.com/photos/andreaberriel/3184857474/. >Acesso em: 24 abr. 2013, às 
12h30. 

 

http://www.flickr.com/photos/andreaberriel/3184857474/
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lúdico, e é o jogo que predetermina a identidade daquele que o utiliza num 

sentido de superficialidade (HEIDEGGER, 2003). 

 

O calçado se torna uma aparição que complementa uma vestimenta do 

cotidiano. O artista plástico Nazareno é conhecido por desenvolver obras que 

remetem a uma infância nostálgica, quase singela. Suas narrativas traduzem a 

fragilidade do sujeito e a impossibilidade de uma transcendência real perante o 

mundo contemporâneo. Importante lembrar que a transformação da indústria 

do calçado é uma herança da Idade Moderna e de uso do reinado de Luís XIV. 

O Rei Sol Luís XIV, que teria sido aficionado por sapatos, possivelmente 

adoraria saber que esse objeto, na atualidade, tornou-se uma obra de arte em 

discussão. O modelo de calçado proposto na obra de arte também é uma 

referência denominada calçado de tango, e alcança popularidade, por volta de 

1910, com registros em que o objeto vira uma coqueluche de época (O’HARA, 

1992, p. 244). 

 

A noção de existência nos trabalhos artísticos pensa um elemento cultural, não 

simplesmente no sentido da cultura de um povo, mas também como o cultivo 

de um modo próprio de o homem existir no mundo. Os trabalhos artísticos 

aproximam temas da vida pública e da vida privada, trazendo em perspectiva 

as relações sociais, ora do cotidiano, ora do imaginário, parecendo ser 

construídos através de técnicas e linguagens que narram o ponto de vista dos 

indivíduos cujas experiências de vida estão sendo apresentadas em busca de 

diálogos.  

 

 

1.5 UMA EXPERIÊNCIA ENTRE MODA E ARTE: UM 

DISPOSITIVO FOUCAULTIANO E UMA ABERTURA 

HEIDEGGERIANA 

 

A possibilidade de produção de singularidades em torno da arte ou da poesia, 

bem como da técnica ou da ciência, se apresenta como uma reflexão sobre o 
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que vem a ser o "produzir", num sentido amplo, como modo de produção da 

existência humana, tanto na relação do homem consigo mesmo quanto com a 

natureza em seus vários aspectos e em seu caráter de verdade. Na moda, 

o modo de produção não deve se restringir a um problema especificamente 

econômico, mas remeter a uma atitude fundamental do ser humano, de 

amplitude histórica diante do Ser e do ser do ente (HEIDEGGER, 2012). 

  

Heidegger pensa a produção artística, tanto na dimensão especificamente 

humana quanto na que ultrapassa sua particularidade. A reflexão do filósofo 

considera o produzir num hervorbringung, o "trazer à frente" ou o "levar à 

frente", se aproximando do conjugar, do verbo stellen, o "pôr" ou "colocar" num 

trazer-para-fora (pro-duzir) em que a produção da experiência desvelada 

aparece como um reencontro originário e natural, a partir da poiesis16 

possibilitando o conhecimento para métodos e processo em criação 

(HEIDEGGER, 2010, p. 225). 

 

Compreender uma experiência artística como elemento e perspectiva de 

criação, parece constituir o Dasein, um ente aberto às possibilidades de um 

modo de ser existencial, sob um tipo de linguagem que promove diversas 

dissoluções da realidade vivida em sociedade.  

 

Os homens, em suas possibilidades no mundo, criam ações públicas e 

privadas, produções existenciais que manifestam subjetivações permeadas de 

dispositivos sociais. É possível destacar a concepção de Michel Foucault17, que 

concebe o termo “dispositivo” como questões inerentes à subjetivação do 

sujeito e sua compreensão de formas e coisas do cotidiano, a exemplo das 

elaborações e construções no modo de vestir dos indivíduos na sociedade pós-

moderna (FOUCAULT, 2010, p. IX-XII).   

 

Agamben auxilia no entendimento ampliando o termo “dispositivo” e 

compreendendo o conceito como “qualquer coisa que tenha, de algum modo, 

capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

                                                           
16

Poiesis – entendida com uma ação ou capacidade de produzir ou fazer alguma coisa, especialmente de forma 

criativa. 
17

 Michel Foucault (1926-1984) filósofo e historiador. 
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assegurar, os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres 

viventes” (AGAMBEN, 2009, p. 12). 

 

Em relação à proposição de Foucault e Agamben, tomo como exemplo de 

dispositivo a exposição artística Roupa de Domingo 3, ocorrida em 2009 na 

cidade de São Paulo. 

 

Essa exposição, Roupa de Domingo, a terceira de um total de 12 edições, 

esteve ancorada no Centro Cultural b_arco18, Galeria Virgílio. Abaixo, o flyer19 

da exposição e a relação dos artistas, dos quais se destacam três - Cristiano 

Madureira, Nazareno e Renato Dib, que apresentaram trabalhos criando 

mediações com o público participante sob a forma de vestir roupas, mostrando 

possibilidades de comportamentos e moda.  

                                                           
18

Centro Cultural b_arco - um espaço de aproximadamente 300 metros quadrados, anexo à Galeria Virgilio, em São 
Paulo, localizada na rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, número 426, em Pinheiros. Exposição Roupa de Domingo III, 
teve à frente a curadoria de Danilo Blanco, Fernando Zelman e Renato De Cara. 
19

 Disponível em:< http://www.flickr.com/photos/andreaberriel/3184857474/.> Acesso em: 24 abr. 2013, às 11h50. 

http://www.flickr.com/photos/andreaberriel/3184857474/
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Figura 5 – Flyer da Exposição Roupa de Domingo 3
20 

 

                                                           
20

 Esta ‘[e a relação de artistas que fizeram parte dessa edição: Adams Carvalho, Alécio Rossi, Alessandro Nicola, 
Alexandre Herchcovitch, Andrea Berriel, Arriet Chain, Bronie Lozneanu, Cecília Vilela, Cristiano Madureira, Daniel 
Athayde, Danilo Blanco, Edo Belleza, Estefano Hornhardt, Fernando Zarif, Gilberto Vançan, Guto Lacaz, Helena 
Carvalhosa, Hildebrando de Castro, Jaime Prades, James Kudo, João Rodolfo Queiroz, José Luis de Andrade, Junior 
Suci, Karlla Girotto, Keka Ribeiro, Lázaro Moura, Marcella Zambardino, Marcelo Sommer, Marianna Giorgi, Martha 
Oliveira, Monica Schoenacker, Nazareno, Ozenir Ancelmo, Péricles Martins, Renato De Cara, Renato Dib, Roberto 
Setton, Rogério Cavalcanti, Ronaldo Camelo, Sandra Lee & Gigi Manfrinato, Sandra Martinelli, Stella Barbieri e Vânia 
Toledo. 
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A exposição Roupa de Domingo 3 valorizou o histórico hábito de reverenciar a 

vestimenta de domingo21. Além de apresentar formas de aparências das 

vestimentas utilizadas aos domingos, discutiu costumes, modos de ser e estar 

no mundo e, sob a forma da pretensa aparência na forma de vestir da 

sociedade Ocidental, também discutiu essa aparência, entendida, no caso, 

como instância do vivido, num diálogo dito ora como fútil, secundário na vida 

moderna, mas que aparece como um modo de expressão sensível e sutil dos 

desejos, das vontades, dos impulsos e motivações humanas de uma época.  

 

Em sinergia, a exposição Roupa de Domingo 3 reuniu pintura, moda, 

assemblagem, escultura, design, vídeo, fotografia, performance, gastronomia, 

música e street art. Essa mostra de arte utilizou-se de plataforma com 

tecnologia social22, realizando, além de encontros informais com os 

protagonistas, oficinas criativas e práticas nas quais o participante vivenciava a 

experimentação com materiais e técnicas em suportes diversos dando vazão à 

criatividade, valorizando memória, história e contemporaneidade.  

 

A exposição discutiu o uso de um tipo de vestimenta de domingo tida como 

hábito presente no cotidiano de brasileiros entre os séculos XIX e XX e retratou 

seus costumes, hábitos e modos de ser. Dentre os vários exemplares expostos 

nesta edição, destaca-se, para breve análise, a fotografia A Ovelha, figura de 

número 2, obra do artista Cristiano Madureira. 

                                                           
21

 SEVCENKO, Nicolau. História da Vida Privada no Brasil vestimenta de domingo - também chamada de roupa 
domingueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.51. 
22

 Tecnologia digital - Na era digital os conceitos modernos de propriedade e de participação acabam se diluindo no 

ciberespaço. 
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Figura 6 – A Ovelha
23

 

 

O artista e fotógrafo Madureira é conhecido pelas fotos de moda e pelos nus 

masculinos. Nesse trabalho, estendeu seu olhar artístico ao registrar um 

modelo todo de branco, em clima de batizado, com uma ovelha nos braços. O 

modelo da fotografia usa um paletó, nome genérico dado aos casacos 

esportes. Quando considerado como conjunto, paletó e calça são trajes 

conhecidos como terno, uma composição vestimentar presente no século XIX. 

                                                           
23

 Fonte: Disponível em: http://www.flickr.com/photos/andreaberriel/3184857474/. Acesso em: 24/4/2013 às 12h17. 

 

http://www.flickr.com/photos/andreaberriel/3184857474/
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A experiência visual do século XIX permeia um cenário de transformações 

substantivas na moda de homens e mulheres, e a roupa masculina percorreu 

um contínuo despojamento. No caso, a fotografia parece dispor dessa origem e 

produção. De fato, na história da humanidade e dos objetos, arte e vida 

cotidiana parecem estar imbricadas. Novas identidades políticas e culturais, 

surgidas na diversidade de comportamentos na virada dos séculos XIX e XX, 

intensificaram a reorganização do tempo e do espaço, somaram mecanismos 

de desencaixe nos processos de globalização e nos traços institucionais 

preestabelecidos pela modernidade e continuam atuando na transformação do 

conteúdo e da natureza da vida social. 

 

Para contextualizar comportamentos iguais aos da fotografia A Ovelha se faz 

necessário recorrer aos estudos como os que estão inseridos na coleção 

História da Vida Privada no Brasil (1998), que tem por objetivo relatar a vida 

de perto, analisando os detalhes do dia a dia, entre eles o quê e como se 

comia, onde se dormia, que educação se recebia, o cotidiano dos escravos, 

como se sabia a hora; os hábitos de higiene; a vida nas cidades: como se 

namorava, noivava e casava; como se nascia e como se morria. Na edição de 

número 5, os organizadores Ariès e Duby analisam a questão da vida privada 

nos anos de 1912, não como uma realidade natural, dada desde a origem dos 

tempos: 

 

[...] é uma realidade histórica construída de diversas maneiras por 
sociedades determinadas. Não existe uma vida privada de limites 
definidos para sempre, e sim um recorte variável da atividade 
humana entre a esfera privada e a esfera pública. A vida privada só 
tem sentido em relação à vida pública, e sua história é, em primeiro 
lugar, a história de sua definição... Assim, a história da vida privada 
começa pela história de suas fronteiras (ARIÈS; DUBY, 1982, p. 17). 

 

 

Nesse sentido, a exposição Roupa de Domingo aproxima diversas fronteiras 

da existência humana. Torna o estar no mundo uma produção incessante de 

subjetividade que acontece a partir de encontros vividos com o outro. E neste 
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caso, o outro seria o outro social, na forma de um dispositivo foucaultiano que 

discute a distinção entre os modos de vida privado e público, em que se coloca 

em foco o uso e composição da aparência, permeada por um conjunto de 

vestimentas com efeitos nos corpos e nas maneiras de viver.  

 

Neste capítulo pôde-se verificar que a produção de efeitos artísticos apresenta 

múltiplos componentes de subjetividades que estão na circulação social e na 

construção imagética da moda. Vale discutir a estetização das categorias 

sociais em que esta subjetividade é construída, na forma da moda consumada, 

sob a criação de múltiplas aparências singulares. 

  

No capítulo seguinte investigar-se-á a construção da moda consumada, seu 

desenvolvimento e manifestações nas sociedades pós-modernas, por 

intermédio de fenômenos culturais e linguagens contemporâneas subjetivas. 
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CAPÍTULO II 

MODA E SUBJETIVAÇÕES COMTEMPORÂNEAS 
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“Só há mundo onde há linguagem”.  

(Martin Heidegger) 

 

Este capítulo aponta alguns dos acontecimentos do intenso fluxo de mudanças 

que atinge os níveis da experiência social durante o século XX. Sobretudo o 

dinamismo no contexto da economia internacional que essas mudanças 

afetaram, desde a ordem e as hierarquias sociais até as noções de tempo e 

espaço das pessoas. O capítulo discorre sobre fatos de ordem social e 

econômica que configuram a moda consumada24, ocorridos na segunda 

metade do século, em que se pode perceber o indivíduo interagindo com a 

sociedade através de narrativas e experiências de vida individualizada e 

reflexiva, com opções de estilo de vida e influências globalizantes, seus modos 

de perceber os objetos ao redor, de reagir aos estímulos estimulantes, a 

maneira de organizar suas afeições e de sentir a proximidade, ou o alheamento 

de outros seres humanos e por que não dizer, também de suas subjetividades.  

 

Para historiadores como Sevcenko, o século XX integra as pessoas de modo 

tão completo e rápido num processo dramático de transformação de seus 

hábitos cotidianos, suas convicções e seus modos de percepção, isso não 

apenas no Brasil, mas no mundo (SEVCENKO, 1998, p. 07-48). 

  

 

2.1  MANIFESTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA MODA 

CONSUMADA 

 

No decurso de desdobramentos da economia, entre os séculos XIX e XX, um 

estranho monstro emboscado, a modernidade, esteve atrás da porta do Velho 

Mundo e, como todas as outras artes de caráter utilitário e decorativo, a moda 

continuou sendo essencialmente um bom negócio. Isso porque ela absorve e 

reflete os fluxos do mundo, captura acontecimentos, vivências subjetivas, 

                                                           
24

 Moda consumada é uma expressão cunhada e utilizada por Gilles Lipovetsky, após os anos 1960, para se referir à 
moda que se estende à vida coletiva e ao uso de todas as classes sociais. 
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fatores econômicos, sociais, políticos e culturais e os transforma em imagens, 

roupas e acessórios. 

 

Numa “sociedade do indivíduo”, termo utilizado pelo sociólogo Norbert Elias 

(1897-1990), a sociedade é entendida no que diz respeito ao seu 

desenvolvimento, suas mudanças históricas, bem como ao desenvolvimento 

dos indivíduos, individual e socialmente. Elias comenta que: 

 

  

[...] cada pessoa singular está realmente presa; está por viver em 
permanente dependência funcional de outras; ela é um elo nas 
cadeias que ligam outras pessoas, assim como todas as demais, 
direta ou indiretamente, são elos nas cadeias que as prendem. Essas 
cadeias não são visíveis e tangíveis, como grilhões de ferro. São 
mais elásticas, mais variáveis, mais mutáveis, porém não menos reais 
e, decerto, não menos fortes. E é a essa rede de funções que as 
pessoas desempenham umas em relação a outras, a ela e a nada 
mais, que chamamos “sociedade” (ELIAS, 1994, p. 21). 

 

 

O homem faz parte de uma ordem natural e de uma ordem social; depende da 

companhia de outros e, ao conviver em sociedade, comunica, estabelece 

linguagem e fomenta o aparecimento de fenômenos culturais. E, neste sentido, 

a moda, a história da roupa a partir da segunda metade do século XX, se 

inspirou nas relações e formação das diversas subculturas e as transformou 

em códigos industriais, fazendo com que estes se tornassem rapidamente 

comerciais, num fenômeno de origem e cultura esteticamente diversificada e 

polifônica.  

 

Ao se navegar a partir da segunda metade do século XX, em meio às margens 

da vida no pós-moderno, num fluxo em que nada é durável e que é regido pelo 

signo da novidade (a moda, o consumo) se trafegou num entendimento do 

nosso tempo - a contemporaneidade - em que as relações sociais e a história 

das roupas permitem modernas concepções do que é moda neste tempo 

(julgamento estético do que se vê), e as reproduções dos trajes e as 

peculiaridades dos estilos, com ênfase nos resultados de marcas industriais, 

engendram formas de vestir com semelhanças superficiais da imagem original. 
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Após a década de 1980, um “outro ponto de vista” esteve entre as formas de 

vestir. Deve-se dar destaque à produção do estilista Yohji Yamamoto(25), que 

desconsiderou a internacionalização das formas do fazer roupa, escolhendo 

um vocabulário neutro sob a prática de uma palheta e de um registro 

simplificado das suas coleções em moda (BAUDOT, 2000, p. 7).  

 

Yamamoto, a partir dos anos de 1980, explorou a produção de suas criações 

sob exemplos polifônicos de visualidades da sociedade pós-moderna, 

pensando a roupa como processo sensível em face das relações do indivíduo e 

seu meio social. No domínio das aparências e do comportamento de moda, 

transformou sucessivas produções em experiências artísticas que substituem a 

própria obra por uma ideia - seu projeto de vestir mulheres - com aproximação 

da roupa à arte, no uso de um motif indumentário. Essa forma de conceber o 

vestuário permitiu a narrativa de uma peça de roupa frente às artes visuais num 

tempo que não cessa de se restabelecer pela dialética do olhar, deflagrando 

múltiplos elos com base nos quais se torna possível reconfigurar diversos 

presentes.  

 

Na figura sete, vemos o clássico da moda revisitado por Yamamoto, num 

conjunto de forma e cores, peça do desfile coleção outono-inverno 86/87. 

                                                           
25

 O’HARA, Georgina. Yohji Yamamoto nasceu em Tóquio em 1943. Formou-se pela Universidade Keio em 1966 e 
frequentou a Faculdade de Moda Bunka em Tóquio. Estilista não tradicionalista, busca envolver o corpo em roupas 
desestruturadas, soltas e volumosas. 
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Figura 7 - Capa do livro de Yohji Yamamoto, 2000
26

 

 

O look apresentado usa da cartela de cor vermelha e preta e parece recuperar 

a memória na criação do estilista que celebra um tempo, um costume, uma 

tradição cultural. O preto como representação do luto, da reclusão, parece 

capturar o olhar num propósito de descanso, enquanto na continuidade da 

roupa desponta o vermelho, parecendo transcender o momento e revitalizando 

a vida.  

 

                                                           
26

 Fonte: Disponível em: http://www.metalocus.es/content/en/blog/yohji-yamamoto-design-museum-holon. Acesso em 
24/4/2014 , às 12h50. 

 

http://www.metalocus.es/content/en/blog/yohji-yamamoto-design-museum-holon
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Nascimento se utiliza dos estudos de Didi-Huberman construindo uma análise 

no que se refere à noção de memória impulsionada pela articulação de um 

duplo regime temporal, que pensa a obra de arte como um objeto policromático 

 

 

“[...] Diante de uma imagem – por mais antiga que seja – o presente 

jamais cessa de se reconfigurar [...]. Diante de uma imagem – por 

mais recente, por mais contemporânea que seja - o passado, ao 

mesmo tempo, jamais cessa de se reconfigurar, porque essa  imagem 

só se torna pensável em uma construção da memória” 

(NASCIMENTO, 2012). 

 

 

Nesse sentido, a roupa (coisa e obra) revela a memória que traz consigo, o seu 

“devir a ser” enviesado por outros presentes e [...] olhá-la significa desejar, 

esperar, estar diante do tempo". Uma condição posta no processo de 

aprendizagem do pensar e fazer roupa, que libera as coerções da teoria, 

muitas vezes imposta pela história, um tipo de conhecimento instrumentalizado 

por intermédio da visão, do olho que foi sensibilizado por certo impacto do 

mundo (DIDI-HUBERMAN, 2007). 

 

No impacto do mundo, na criação de uma obra reside o visível pelos traços da 

mão, apresentado não apenas diante de uma tela, de uma pintura (numa 

narrativa mimética) que preenche o lugar do perceber, mas também no 

reconhecimento deste “tecido interno” que a obra pode reverberar na 

passagem e criação de um vestuário, de uma roupa. Com este propósito um 

diálogo é estabelecido diante do reconhecimento de uma dada identidade e/ou 

estilo e nos capacita a ler as obras de artes como montagens de tempos 

diferentes, significando dizer outra forma de repensar as relações entre o agora 

e o não mais agora, podendo ser anunciado por meio de um novo modelo de 

temporalidade (BENJAMIN, 1993, p. 222-234). 

Diante dessa reflexão, Heidegger esclarece a coisa27, afirmando que “[...] 

porque a obra de arte, além do caráter de coisa, é ainda um outro algo. Este 

                                                           
27

 , Martin. “[. ’]. O caráter de coisa na obra é evidentemente a matéria, da qual ela ASDF é constituída. A matéria é 

a base e o campo para modelagem artística”. In A origem da obra de arte, p. 63. 
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outro algo que está nela constitui o artístico...” e, no caso, as peças do 

vestuário e coleções de roupas construídas por Yohji Yamamoto são tomadas 

sob essa narrativa e poética, de concepção e estilo de criação, que adentra 

uma dimensão artística e caracteriza a identidade do criador (HEIDEGGER, 

2010, p. 43).   

 

A respeito da identidade, Wim Werders diz o seguinte: 

 

 

Identidade... de uma pessoa, de uma coisa, de um lugar. "Identidade". 

Só a palavra já me dá calafrios. Ela lembra calma, conforto, 

satisfação. O que é identidade? Conhecer o  seu lugar? Conhecer o 

seu valor? Saber quem você é? Como reconhecer a identidade? 

Criamos uma imagem de nós mesmos e estamos tentando nos 

parecer com essa imagem...” (WENDERS, 1989). 

 

No caso de Yamamoto, um profissional calmo e introspectivo propõe-se 

referências históricas com formas contemporâneas e influenciadas por seu 

tempo. Qualifica o tempo cobrindo, enfeitando e ressignificando corpos, na 

intemporalidade da sua identidade. 

 

 

2.2  IDENTIDADE: UM PONTO DE VISTA YOHJI YAMAMOTO 

 

Como qualificar a identidade e reconhecer o estilo de um artista da moda? 

Pode-se pensar a identidade a partir do conceito de vontade e de potência 

criativa, valendo-se da proposição heideggeriana, segundo a qual o ser do ente 

a saber (…) “O mesmo, pois, tanto é apreender (pensar) como também ser”. E 

neste sentido, pensar e ser são considerados o mesmo, isso quer dizer algo 

absolutamente diverso daquilo que ordinariamente conhecemos como a 

doutrina da metafísica (A identidade faz parte do ser). Para Heidegger, “O ser 

faz parte da identidade” (HEIDEGGER, 1973, p. 378). 
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No mundo ocidental, uma abordagem sobre a questão do homem e do mundo 

a partir do conceito de “identidade” implica a perspectiva do pensamento que 

vai em busca de “algo” que determine o ser, que o defina e traça o seu limite: 

uma natureza ou um substrato, que tenha um caráter absoluto e necessário, e, 

para este modelo de pensamento, o importante é a busca de estruturas 

permanentes e estáveis, que acabem por caracterizar o ser.  

 

Diante de um cenário de visualidade e sob a compreensão imagética de 

intersecção das criações de Yamamoto, um indivíduo sensível a sua época 

desenvolve-se em sua identidade criativa, criando um obstinado gosto 

autônomo de perceber e viver o cotidiano, colocado na construção de suas 

coleções, peça de roupa (um corpo estético idealizado), de forma a transformar 

sua capacidade criadora em códigos de sedução entre silhueta, corpo e desejo 

de ser.  

 

Num reconhecimento do tecido interno e da potência criativa de Yamamoto, 

uma seleção de looks e algumas obras artísticas formam um agrupamento de 

nove conjuntos de referências imagéticas, comparadas, ainda que 

mimeticamente (formas, volumes, texturas, cores), aproximando as linguagens 

artísticas.  

 

No primeiro agrupamento imagético a referência de número 1, denominada 

Vestido Estufo do Céu, um vestido almofadado é comparado a duas outras 

citações artísticas - uma escultura e uma pintura, compondo um conjunto que 

sugere, por intermédio da luz, a intenção de corpos volumosos, variados, de 

sombras e de contornos estáveis e equilibrados. 
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Referência número 1 – Vestido Estufo do Céu 

 

Figura 8 – Jacker, Yamamoto 1990
28

 

 

                                                           
28 Kyoto Costume Institute Fashion: A History from the 18th to the 20th Century, Taschen, 2002, p.640. 

http://www.amazon.com/Fashion-History-18th-20th-Century/dp/3822812064/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1399736143&sr=1-3
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Figura 9 - A virgem e a criança com Sant’ana
29

 

                                                           
29

 Fonte: Disponível em: http://echostains.wordpress.com/2009/04/15/happy-birthday-leonardo-and-hart-benton/. 
Acesso 10/05/2014, às 12hs16. 

http://echostains.wordpress.com/2009/04/15/happy-birthday-leonardo-and-hart-benton/
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Figura 10 - Vênus de  Willendorf 
30

 

 

 

                                                           
30

 Fonte: Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_Willendorf. Acesso em 10/5/2014, às 12hs24. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_Willendorf
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Uma ideia de réplica é posta entre a Vênus de Willendorf e A virgem e a 

criança com Sant’ana”. Nestes exemplos remonta-se uma plástica 

apresentada na confecção do vestido de nylon almofadado. A forma da roupa 

indica uma construção por camadas, em que, entre uma costura e outra, 

parece surgir uma luz interna. As formas arredondadas e bulbiformes 

beneficiam as três criações e podem ecoar expressões simbólicas atemporais, 

como de fertilidade e feminilidade. 

 

Em outro agrupamento, a referência de número 2 - Vestido Primitivo, um 

refundar da compreensão e visualidade dos elementos que remontam a um 

dado processo de criação, e transformam a narrativa do mesmo num reflexo 

sobre novos temas, reverberando uma proximidade à arte primitiva. Esta 

referência permitiu outra interseção entre Yamamoto e as pinturas de Pollock, 

que no caso da roupa retrata técnica de bordado, assumindo um desenho com 

características efêmeras da natureza.  
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Referência número 2 - Vestido Primitivo 

 

Figura 11 - Yamamoto, 1995
31

 

                                                           
31 Kyoto Costume Institute Fashion: A History from the 18th to the 20th Century, Taschen, 2002, p.669. 

 

http://www.amazon.com/Fashion-History-18th-20th-Century/dp/3822812064/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1399736143&sr=1-3
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Figura 12 – Passaro,  Pollock, 1941
32 

 

Essa referência de número 2, Vestido Primitivo, apresenta através do 

bordado sobreposto ao tecido, um desenho bidimensional, com reproduções e 

volume irregular, com tonalidades terrosas, emprestadas de pinturas outrora 

primitivas de aproximação rupestre. Indicam contornos com perspectiva, 

                                                           
32

 Disponível em: http://pt.wahooart.com/@@/8EWJW7-Jackson-Pollock-P%C3%A1ssaro. Acesso em 10/05/2014, às 

12hs50. 

http://pt.wahooart.com/@@/8EWJW7-Jackson-Pollock-P%C3%A1ssaro
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imagens de pintura em cavernas. A comparação entre Pollock e Yamamoto se 

baseia na expressão abstrata que as duas criações propõem: a visualidade 

selecionada e a aplicação livre e generalizada da gestualidade proposta nas 

criações.  

 

O livre pensar indicado nas produções de Yamamoto considera dois pontos 

como modelo para adentrar a criação e elaboração de suas roupas: o primeiro 

seria o toque junto aos tecidos e o segundo o desenvolvimento da forma. O 

interesse do artista é pelos meios e não pelos fins; e termina por não 

comunicar o conteúdo real. A construção do vestuário primitivo acontece a 

partir da clavícula do indivíduo, que recebe inicialmente o tecido, indicando o 

caimento; quase como uma matéria que foi retirada da natureza e que 

permanecera viva. O tecido, de aparência opaca, parece quase ficar em pé 

sozinho, como se estivesse dando um novo significado, chegando até a 

declinar austeridade medieval, mas acompanhada de um efeito déjà usé.  

 

As roupas construídas por Yamamoto se apresentam envelhecidas, com 

formas assimétricas, desestruturadas e superdimensionadas. Algo como se 

houvesse um esquecimento da razão, apenas com cifras de uma certa 

visualidade de mundo.  

Numa terceira referência, a de número 3, chamada de Composição Dégradé, 

um modo de ver, pensar e estar no mundo do artista apresenta um conceito 

para o corpo que habita o mundo e chama a atenção para crise de gêneros, 

numa redefinição de papéis. 
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Referência número 3 – Composição Dégradé 

 

Figura 13 - Yamamoto, 1984
33

 

 

  

 

 

                                                           
33

 
33

 Kyoto Costume Institute Fashion: A History from the 18th to the 20th Century, Taschen, 2002, p.641. 

http://www.amazon.com/Fashion-History-18th-20th-Century/dp/3822812064/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1399736143&sr=1-3
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Essa criação de Yamamoto, a “Composição Dégradé” mostra no manequim 

que está em primeiro plano a desproporção e descontinuidade do corpo, que 

interrompe o olhar, embora exista uma distribuição geometrizada do tecido 

quase que metódica, indicando tridimensionalidade.  

 

A utilização de recorte construído no bolso e o brilho com o uso de outra 

matéria-prima, um segundo tecido, são recursos como facetas que possibilitam 

um entendimento de descontinuidade e da sugestão sob um novo ângulo para 

peça, que assume um modo próprio de o estilista fazer sua moda e de 

entender a silhueta feminina.  

 

Em proximidade ao conjunto de tailleur, obra com forma, geometria e 

organização formal, encontram-se declinações absorvidas das obras de J. 

Stella e F. Léger. As obras e roupas, coisa e obra, estão aproximadas e 

parecem conduzir a uma redefinição dos papéis do homem e da mulher, numa 

redefinição do movimento dinâmico no espaço e tempo. 

 

Figura 14 –A ponte de Brooklym, Joseph Stella , 1917
34 

                                                           
34

 Fonte: Disponível em: http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stella. Acesso em: 10/05/2014, às 13hs06. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stella
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Figura 15 – A cidade, Fernand Léger, 1919
35

 

 

 

No exemplo e referência número 4 – Vestido Courbet, o estilista Yamamoto 

estrutura e cria um vestido com um olhar que parece ter obtido maior 

refinamento no que se refere às formas clássicas. O vestido é esguio e recebe 

um acessório - o chapéu - permitindo observar a composição geral do look 

numa distribuição do olhar do espectador.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Disponível em: http://www.wikipaintings.org/pt/fernand-leger/the-%D1%81ity-1919-1#supersized-artistPaintings-

196239. Acesso em 10/05/2014, às 13hs15. 

 

http://www.wikipaintings.org/pt/fernand-leger/the-%D1%81ity-1919-1#supersized-artistPaintings-196239
http://www.wikipaintings.org/pt/fernand-leger/the-%D1%81ity-1919-1#supersized-artistPaintings-196239


65 
 

Referência número 4 - Vestido “Courbet” 

 

Figura 16 - Yamamoto, 1993
36

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Kyoto Costume Institute Fashion: A History from the 18th to the 20th Century, Taschen, 2002, p.668. 

http://www.amazon.com/Fashion-History-18th-20th-Century/dp/3822812064/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1399736143&sr=1-3
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Figura 17 –  A Burial at Ornans, Gustave Courbet, 1849
37 

 

Figura 18 - Justiliano  e Cortesões, Ravena38 

                                                           
37 Fonte: Disponível em: http://abstracaocoletiva.com.br/2013/04/02/gustave-courbet-obras/. Acesso: 12/04/2014. 

 

 

http://www.shafe.co.uk/crystal/images/lshafe/Courbet_A_Burial_at_Ornans_1849.jpg
http://abstracaocoletiva.com.br/2013/04/02/gustave-courbet-obras/
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Na criação de Yamamoto outra ordem social passa a ser informada com efeito 

estético, dobra e distribuição do tecido e consequentemente, um culto de um 

novo valor no caminho do fazer roupa. Esta outra forma de fazer roupa não só 

produz a racionalidade de Courbet (A Burial at Ornans) como também se 

aproxima da realidade e visualidade religiosa pintada na obra bizantina de 

Ravena, Justiniano e Cortesões, em que a forma e o volume estão 

impregnados de tradição.   

 

Na referência de número 5 – Vestido Flor, uma declinação de Yamamoto por 

uma linguagem e recurso da luz e da sombra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
38

 Fonte: Disponível em: http://www.mancinigabriella.it/wp-content/uploads/2012/11/Teodora-web.jpg. Acesso em: 

10/05/2014, às 13hs22. 

http://www.mancinigabriella.it/wp-content/uploads/2012/11/Teodora-web.jpg
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Referência número 5 – Vestido Flor 

 

Figura 19 - Yamamoto, 1999
39

 

 

 

                                                           
39

 Kyoto Costume Institute Fashion: A History from the 18th to the 20th Century, Taschen, 2002, p. 681. 

http://www.amazon.com/Fashion-History-18th-20th-Century/dp/3822812064/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1399736143&sr=1-3
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Figura 20 - "The Anatomy Lesson of Dr. Tulp", Rembrandt, 1632
40 

 

A forma e modelagem produzidas na referência nº 5 remetem ao sombreado 

da proposta de Rembrandt. O vestido assume um planejamento com tamanho 

extravagante e estático. Traz também iluminação, realismo e sedução, embora 

apresente uma ausência pictórica próxima do estilo barroco. 

 

Na referência de número 6 – Vestido Nó - Yamamoto utiliza para a modelagem 

uma aprendizagem maneirista, criando a ilusão de que estaria pondo, sob um 

vestido, outro tecido enrolado. No entanto trata-se do próprio tecido contorcido, 

promovendo uma ilusão. A apresentação final do vestido assume uma 

referência também barroca, com movimentos quase que contínuos e 

                                                           
40

 Fonte: Disponível em: http://the-tropics.blogspot.com.br/2011/06/eternal-rembrandt.html. Acesso em 10/05/2014, às 
13hs26. 

http://the-tropics.blogspot.com.br/2011/06/eternal-rembrandt.html.%20Acesso%20em%2010/05/2014
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elaborados no uso do mesmo tecido - branco gelo -, apresentando formação de 

figuras diversificadas, requintadas e voluptuosas.  

  

Referência número 6 – Vestido Nó 

 

 

 

Figura 21 - Yamamoto, 1998
41

 

                                                           
41

 Kyoto Costume Institute Fashion: A History from the 18th to the 20th Century, Taschen, 2002, p.683. 

http://www.amazon.com/Fashion-History-18th-20th-Century/dp/3822812064/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1399736143&sr=1-3
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Figura 22 – La Grenouiller,  Monet, 1869 
42

 

                                                           
42

 Disponível em: http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/frenchmasterpieces/mfp_mma_06.htm. Acesso em: 

10/5/2014, às 17hs21. 

http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/frenchmasterpieces/mfp_mma_06.htm
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Figura 23 -  Laokoon, EL Greco, 1608–1614 
43

 

 

 

Ainda na referência 6, uma declinação às produções de Monet, na obra La 

Grenouiller, de 1869, a temática se dissolve em forma e luz, apresentando 

uma dureza física, econômica e com o uso da cor pura. A roupa, no caso o 

vestido, em aproximação à obra de El Grego - Laokoon -, de 1614, mostra 

corpos dramatizados iguais aos nós retorcidos da peça de roupa. 

 

O conceito formulado no trabalho do estilista Yohji Yamamoto44 carrega 

intenções, em grande parte de sua essência, emergidas de um contexto de 

desequilíbrios (medos, incertezas, angústias, contradições e paixões), com 

                                                           
43

 Fonte: Disponível em: 
http://www.lulicoutinho.com/atividades_culturais_2011/artes_d_alma/domenikos_theotokopoulos/domenikod_theotokop
oulos.htm. Acesso em: 10/5/2014, às 15hs27. 
44

Conceito do trabalho Y.Yamamoto – autêntico costureiro do cotidiano, enfeita corpos produzindo roupas na 
intemporalidade das tradições. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Laokoon
http://www.lulicoutinho.com/atividades_culturais_2011/artes_d_alma/domenikos_theotokopoulos/domenikod_theotokopoulos.htm
http://www.lulicoutinho.com/atividades_culturais_2011/artes_d_alma/domenikos_theotokopoulos/domenikod_theotokopoulos.htm
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ideias pontuadas por assimetrias, registros entre o permanente e o perceptível, 

entre arte moderna e arte contemporânea. De certa forma a arte como 

significante não é mais explicável e as criações de Yamamoto caminham para 

“roupas-instalações” - do objeto (coisa) à instalação.  

 

O exemplo do “estar no mundo” de agora (o mundo pós-moderno) segue outra 

seleção imagética representada na referência de número 7 – Vestido 

Instalação, que herda a poética estilística de Yamamoto mediada pela 

possibilidade (a roupa, vista como uma instalação) na confecção de um look, 

construído por material e tecido firme (forma), como recurso e projeto de uma 

modalidade de representação de intensidade e consciência de sua “alienação” 

no que se refere a arquitetura e a peça-vestido.  
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Referência número 7 – Vestido-instalação 

 

Figura 24 – Fragmento da Fachada do Instituto Tomie Ohtake, 2001-2002
45

 

 

  

 

 

  

 

                                                           
45

 Disponíevel em: http://www.anualdesign.com.br/saopaulo/projetos/1164/instituto-cultural-tomie-ohtake/. Acesso em: 

10/5/2014, às 15hs30. 

http://www.anualdesign.com.br/saopaulo/projetos/1164/instituto-cultural-tomie-ohtake/
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Figura 25 – Elevação Vertical com Movimento  Horizontal”,  Hermelindo 

Fiaminghi, 1955
46

 

                                                           
46

Disponível em: http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/galeria/elevacao_vertical.html. Acesso em: 10/3/2014, 

às15hs34. 

http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/galeria/elevacao_vertical.html
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Figura 26 – “Untitled, Judd, 1969
47

 

 

                                                           
47

 Fonte: Disponível em: http://www.artbreak.com/work/show/198612-untitled-1969-by-donald-judd-ekrem-feti. Acesso 

em 10/5/2014, ás 15hs49. 

http://www.artbreak.com/work/show/198612-untitled-1969-by-donald-judd-ekrem-feti.%20Acesso%20em%2010/5/2014
http://www.artbreak.com/work/show/198612-untitled-1969-by-donald-judd-ekrem-feti.%20Acesso%20em%2010/5/2014
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As obras (arte e arquitetura) correlacionadas e colocadas ao lado da roupa – 

prédio arquitetônico com a fachada do Instituto Tomie Ohtake e as obras de  

 

Figura 27 - Yamamoto, 1996
48

 

                                                           
48

 Kyoto Costume Institute Fashion: A History from the 18th to the 20th Century, Taschen, 2002, p.684. 

http://www.amazon.com/Fashion-History-18th-20th-Century/dp/3822812064/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1399736143&sr=1-3
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Hermelindo Fiaminghi e Judd - formam um conjunto que retrata em sua 

elaboração o uso de materiais pré-fabricados, também com formas 

geométricas, com economia de cores e com simplicidade – pelo menos no que 

tange à forma. As obras promovem um cálculo no uso do espaço e colocam o 

espectador num diálogo mediado por impacto do objeto. 

 

Pode-se perceber que o “objeto-vestido-coisa” avança no espaço como se 

quisesse se relacionar com outro corpo, na tentativa de estar com outros 

corpos quase que mobilizando a atenção em meio ao ambiente, fazendo com 

que a roupa assuma uma relação de reconfiguração, numa imediata herança 

com a arte moderna, quase que transferindo ao espectador a atividade 

criadora, num gesto em movimento que se pode arriscar a dizer que se trata de 

um gesto precursor do happenning, espontâneo e improvisado. 

 

O conjunto de imagens da arquitetura reverbera síntese e ruptura, nas 

edificações funcionais exibidas da imaginação arquitetônica dos artistas 

Hermiliano Fiaminghi e Judd, com linhas alongadas, transmitindo a atmosfera 

ríspida e particularmente da intensa vida urbana. No processo criativo de 

Yamamoto há muitas argumentações paralelas como as cidades e ainda como 

elas influenciam o processo, a roupa e a imaginação. 

 

Yamamoto realizou, entre as décadas de 1980 e 1990, diversas propostas e 

criações de moda sob uma linguagem de limpeza visual ecoada de sua origem. 

Elas permitem aos olhos um exercício com disponibilidade através da 

geometria, apresentando roupas de modo simétrico, com dinâmicas verticais e 

horizontais. Dessa forma, as coleções de roupas produzidas pelo estilista 

mostram uma cartela de cor minimalista, em tons de cinzas, brancos e pretos, 

cores neutras, que permitem a fixação e a atenção junto às suas formas e 

aproximam-se do uso e plástica conceituais.  

Muito embora as obras contemporâneas se apresentem de forma efêmera, 

passageira, com curta duração, são expressões e construções de conceitos e 

ideias, a partir da prática do artista, que apresenta sua “verdade”, num tempo e 

espaço – entre arte e linguagem, num discurso de sentido e projeção. A 

questão do fazer arte contemporânea apresenta releituras e expressões em 
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torno do que está em volta do artista - materialidade, estética, reconhecimento 

institucional etc.  

 

Expressões e experiências do pensamento do artista fazem parte do conceito 

da obra. E, em meio a essa condição, flui um elemento posto pela memória, 

por vezes obras espetaculosas e até de exploração, ideias e desenvolvimento 

com práticas que residem no conceito, como essência e tendência de arte na 

atualidade.  

Na referência de número 8, a busca por diálogos trava ideia e informação na 

tentativa e estabelecimento de uma linguagem, num envolvimento da mente, 

do olhar e da emoção do espectador. Outra roupa-instalação – Vestido 

Espetáculo - utiliza o não-tecido como fruição. 
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Referência número 8 – Vestido-Espetáculo  

 

Figura 27 - Yamamoto, 1996
49

 

 

 

                                                           
49

 Kyoto Costume Institute Fashion: A History from the 18th to the 20th Century, Taschen, 2002, p.685. 

http://www.amazon.com/Fashion-History-18th-20th-Century/dp/3822812064/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1399736143&sr=1-3
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Um novo modo de pensar e fazer, criando um diálogo permanente com o seu 

interlocutor. Mesmo que com estranheza, repulsas são respostas que podem 

permitir ir além das limitações impostas por cânones dados pela história da arte 

e discutem outra forma de comunicação nas criações contemporâneas. 

Yamanto comenta que [ ...] a simetria perfeita é feia. Precisamos quebrar, 

destruir um pouco. Desconstruindo linhas, construindo sonhos” (Trecho do 

documentário Identidade de nós mesmos, 1989). 

 

Todavia, a educação estética como arte, marcada por fronteiras e até por 

condições pré-formais sobre o que é belo, pode promover atitudes e práticas 

que rearticulem antigos critérios perceptuais sob uma nova análise e 

transposição do pensamento e permitam aceitação dessa nova narrativa 

contemporânea e de seus limites. 

 

Diante disso, como refletir sobre essa forma de pensar a roupa dentro de um 

processo criativo e de aproximação do fazer pela arte? Yamamoto transmite no 

processo de criação a escolha do material ou a escolha da forma. Certas 

formas pedem certos materiais e certos materiais pedem uma determinada 

forma. Cores são texturas e emoções. Emoções mais condensadas, através da 

cartela de cor. Depois escolhe o matiz de que será feita a peça. Gosta de 

ressaltar que é japonês, mas não é apenas japonês. Suas roupas não têm 

nacionalidade. Seu estilo é a expressão de um sentimento. Por isso, fica difícil 

copiá-lo. Sua linguagem assume singularidadel (BAUDOT, 2000, p. 07-15).  

 

Ao criar uma roupa, Yamamoto parece buscar descobrir a “essência” dela no 

processo de fabricação, e o corpo participa como ressonância contundente, 

assumindo uma nova linguagem com seus deslocamentos no mundo 

contemporâneo, sob formas de habitar traços da efemeridade e da perenidade 

do mundo. Da percepção e busca de referência em torno do encontro com um 

corpo reflexivo que nos convida a governar e movimentar uma consciência na 

forma dos vestígios, do olhar do qual ecoa, por intermédio do objeto roupa e 

coisa, surge o reconhecimento e a estrutura para a construção da 

expressividade que acolhe essa linguagem plástica (MERLEAU-PONTY, 2004). 
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No documentário Identidade de nós mesmos, uma inserção da imagem do 

corpo subjetivo e refexivo:  

 

[...] A reconciliação entre a imagem que criamos de nós mesmos e 
nós mesmos? Mas quem seria esse "nós mesmos"? Nós moramos 
nas cidades, as cidades moram em nós, o tempo passa. Mudamos de 
uma cidade para outra, de um país para outro, trocamos de idioma, 
trocamos de hábito, trocamos de opinião, trocamos de roupa, 
trocamos de tudo. Tudo muda, e rápido. Sobretudo as imagens. Elas 
mudam cada vez mais rápido e se multiplicam num ritmo infernal 
desde a explosão que desencadeou as imagens eletrônicas, as 
mesmas imagens que agora estão substituindo a fotografia. 

(WENDERS, 1989 - trecho do texto de abertura do 
documentário Identidade de nós mesmos).  

 
 

No século XXI, quais são as imagens e as experiências que registram as 

identidades criativas? A permanência e convivência do tempo de agora (tempo 

e espaço) faz com que Yamamoto interaja com seu espectador através de uma 

nova proposta que pode ser experimentada numa exposição intitulada Loja 

Sonho. Trata-se de uma exposição e um convite à instalação com cerca de 20 

peças de roupas, num acompanhamento da trajetória das produções do 

estilista entre os anos de 1995 a 2006 sob uma tríplice experiência (visual, tátil 

e corporal - corpo, roupa e sensação).  Uma experiência que percorreu as 

cidades de Florença (Itália), Paris (França) e Antuérpia (Holanda), divulgando, 

de forma interacional, uma “nova” instalação.  

 

A exposição Loja de Sonho organizou-se em espaços chamados de “ovas 

tecnológicas”, com peças de roupas numa composição em néon, em que o 

espectador adentrava o ambiente “roupa-coisa-instalação” para interagir com a 

ideia do criador.  

 

Na referência de número 9, o desdobramento da exposição, um vestido 

intitulado Vestido Interacional. 
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Referência número 9 – Vestido Interacional  

 

Figura 28 - Yamamoto, 2006
50

 

 

A instalação tornou o espaço ativo e tenso e permitiu uma experiência na 

relação entre a roupa e tecnologia, operando numa transformação entre 

espectador - participante e o espaço. Um espaço talvez ilusório, mas também 

um outro convite à aproximação entre moda e arte. 

 

As diversas manifestações sobre o trabalho de Yamamoto, com encontros e 

desencontros, foram relatadas em entrevista pelo cineasta Wim. Wenders 

(1989), no documentário Identidade de nós mesmos. Diz ele: “[...] o ser 

humano não é simétrico em suas emoções, em seus pensamentos e até 

mesmo em seu corpo... “ e infere que as peças de roupa de estilista são tão 
                                                           
50

 Fonte: Disponível em: https://multticlique.com.br/blog/hype/yohji-yamamoto-no-museu-victoria-albert/. Acesso em: 

10/05/2014, às 12hs50.  

https://multticlique.com.br/blog/hype/yohji-yamamoto-no-museu-victoria-albert/
http://media.dexigner.com/article/8204/Yamamoto_Dream_Shop12.jpg
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convidativas que gostaria que as pessoas “morassem” nelas e se 

identificassem a tal ponto que, “se alguém visse o casaco de alguém jogado no 

chão, não diria é o casaco do fulano” mas sim “é o fulano (Trecho do 

documentário Identidade de nós mesmos, 1989). 

 

Na criação de Yamamoto encontram-se emoções, geografia, pensamentos, 

experiências, um  modo de vida e fica, a curiosidade de investigação de outros 

fazeres artisticos.  

 

 

2.3  SOCIEDADE, COTIDIANIDADE E O CAPITAL-APARÊNCIA 51 

 

 

Durante as primeiras décadas do século XX, prescrições sociais estiveram 

atreladas à vida cotidiana, definindo as formas de participação dos indivíduos 

nos espaços públicos e privados.  Nas primeiras cinco décadas do século, 

hábitos ditavam um padrão para cada tipo de corpo, as maneiras de vestir, de 

organizar o trabalho, o calendário das atividades cotidianas, bem como códigos 

rígidos aplicados a modelar os comportamentos. Em decorrência deste tempo 

se podem encontrar na literatura, relatos como os descritos na coleção A 

História da Vida Privada, em que os historiadores Ariès e Duby descrevem as 

maneiras como a baronesa de Staffe viveu e teria dialogado acerca da sua 

conduta em sociedade: 

 

[...] quanto menos relação mantivermos com a vizinhança, mais 
merecemos a estima e a consideração dos que nos cercam..., no 
trem ou em qualquer outro local público, as pessoas bem-educadas 
jamais travam conversa com desconhecidos..., não devemos falar de 
assuntos íntimos com os parentes ou amigos que viajam conosco, na 
presença de desconhecidos (ARIÈS; DUBY, 1982, p. 17).  

 

 

O fruto destas relações sociais transformadas em condutas e modos de vida 

social são comportamentos dos cidadãos do século XX, que organizam o 

universo de separações do público e do privado na vida contemporânea. Como 

                                                           
51

Capital-aparência – expressão utilizada pela pesquisadora e professora Mara Rúbia Sant’Anna para investigar a 

relação da imagem, da aparência com o poder (SANT’ANNA, 2007, p.35-47).  
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exemplo desse modo de vida tem as moradas da época. Um apartamento ou 

uma casa burguesa se caracterizavam por haver nítida diferença entre salas 

para as visitas e os demais aposentos. De um lado, o que a família mostra de 

si, o que pode virar público, o que ela julga apresentável; de outro lado, o que 

ela conserva ao abrigo de olhares indiscretos. 

 

Diante desse modo de vida, Sant’Anna analisa que há, em cada sociedade, a 

constituição de uma hierarquia de excelência também corporal e sua maneira 

de vestir sentencia um modo de ser, que conforme o capital-aparência que 

cada sujeito social dispõe, o fará se reconhecer dentro dela. O desejo de 

ascensão ou inserção desse sujeito em um determinado grupo o levará a fazer 

o seu capital-aparência frutificar mais ou menos. A pesquisadora explica que o 

investimento sobre a aparência corporal possibilita um saber social que resulta 

na efetivação de práticas que tendem a constituir estratégias sociais de 

inclusão (SANT’ANNA, 2007, p. 88).  

 

Dentro desse contexto, do capital-aparência, o vestuário e os hábitos 

preencheram importantes funções sociais. Desde a segunda metade do século 

XIX, um período de transição socioeconômico decorrente da Revolução 

Industrial abriu caminho para a modernização nas formas do vestuário, 

especialmente com relação às roupas femininas e a alguns de seus estilos 

cambiantes que se tornaram reconhecíveis na moda e na vida contemporânea. 

Por conseguinte, a vida cotidiana foi se transformando na velocidade do tráfego 

urbano, com a circulação de mercadorias e das produções nas linhas de 

montagem, inclusive com o uso da máquina de costura. Um projeto de 

modernização que esteve intimamente ligado ao amplo contexto de 

urbanização, industrialização e aceleração da vida dos indivíduos, dispondo de 

profundas transformações no modo de vestir.  

 

O intenso contexto de mudanças na vida do cidadão contemporâneo, bem 

como das experiências sociais experimentadas e vividas por ele também foi 

interpretado pelas reflexões de pensadores como Baudot. Para Baudot, as 

altas sociedades europeias, tal como teriam sido descrita por Marcel Proust na 

obra Em busca do tempo perdido, não conseguiriam decifrar que: 
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[...] A sabedoria não se transmite, é preciso que nós a descubramos 

fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar e 

que ninguém nos pode evitar, porque a sabedoria é uma maneira de 

ver as coisas (BAUDOT, 2002). 

 

 

As transformações vividas pela sociedade durante os primeiros 50 anos do 

século XX, bem como as alterações nos modos de vestir estiveram atreladas 

ao mundo industrializado, implicando relações sociais pelo uso generalizado da 

força material e do maquinário nos processos de produção da época. As 

transformações dizem respeito à organização das cidades, ao crescimento do 

capitalismo industrial e aos avanços tecnocientíficos decorrentes da Revolução 

Industrial, enfatizando fatores que não definiram apenas transformações 

tecnológicas e industriais, mas também mudanças no campo da experiência 

visual.  

 

Como exemplo, Rainho afirma que o século XIX foi considerado o século da 

moda por excelência e que nele teria ocorrido o progresso da indústria têxtil, 

com um desenvolvimento considerável para o mercado de roupas prontas, com 

o impacto do surgimento dos grandes magazines e com o declínio do comércio 

de roupa usadas, além de certa melhoria no nível de vida da população, 

proporcionando acesso à moda a um maior número de pessoas, como os 

membros da pequena e média burguesia. Torna-se importante assinalar que, 

entre 1910 e 1950, houve no Brasil a introdução de novos padrões de 

consumo, instigados por uma nascente, mas já agressiva onda publicitária 

(RAINHO, 2002, p. 20). 

 

Na figura 30, uma publicação das Lojas Mappin, dos anos de 1920, em que se 

pode observar publicidade e investimento para a venda de roupa de baixo 

feminina (uma espécie de sutiã e/ou cinta). 
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Figura 29 - Catálogo de vendas, de roupa feminina das lojas Mappin, 1920
52

 

 

Em consequência de ações de publicidade iguais a essa, Sevcenko defende a 

ideia de existir um extraordinário dínamo cultural representado pela interação 

entre as modernas revistas ilustradas, a difusão das práticas desportivas, a 

criação do mercado fotográfico e, não menos importante, ele indica a 

popularização do cinema como um novo estímulo de informação e de consumo 

(SEVCENKO, 1998, p. 07-48).  

Possivelmente a publicidade da época teria provocado uma atualização na 

forma da fazer roupas, com marcantes mudanças e outras aparições 

vestimentares que instituíram outras imagens de moda. Na figura 31, 

campanha cinematográfica brasileira divulgando o filme CAIÇARA, de 1950, 

com direção de Adolfo Celi. 

 

                                                           
52 Fonte: Disponível em: http://queilaferraz.fashionbubbles.com/historia-da-moda/midia-impressa-revista-feminina-

parte-2/. Acesso em 10/05/2014, 13hs. 

http://queilaferraz.fashionbubbles.com/historia-da-moda/midia-impressa-revista-feminina-parte-2/
http://queilaferraz.fashionbubbles.com/historia-da-moda/midia-impressa-revista-feminina-parte-2/
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Figura 30 - Campanha cinematográfica do filme CAIÇARA
53

 

 

  

Essa seria a primeira produção da empresa cinematográfica Vera Cruz em que 

se narra o drama de uma jovem que se casa com um homem autoritário em 

uma aldeia de pescadores. A história descreve uma agitação da vida uniforme 

do local por conta da moça, mas ela não consegue se relacionar com o marido, 

provoca ciúmes e antigas hostilidades se acentuam. O filme dá início a uma 

discussão concreta sobre a "brasilidade", embora se justaponha uma estrutura 

emprestada (do cinema estrangeiro) a uma realidade nacional. 

 

Do ponto de vista convencional, pesquisadores como Lipovetsky enfatizam o 

nascimento do sistema da moda a partir do final da Idade Média e início da 

Idade Moderna, período em que se assume um significado muito próximo à 

construção da identidade subjetiva e individual do sujeito, que passa a 

                                                           
53

Fonte: Disponível em: http://www.anosdourados.blog.br/2013/10/fatos-cinema-brasileiro-caicara.html. Acesso em 

10/05/2014, às 13hs12. 

http://www.anosdourados.blog.br/2013/10/fatos-cinema-brasileiro-caicara.html.%20Acesso%20em%2010/05/2014
http://www.anosdourados.blog.br/2013/10/fatos-cinema-brasileiro-caicara.html.%20Acesso%20em%2010/05/2014
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obedecer às mudanças cíclicas e estilísticas programadas e aceitas 

socialmente.  O modo de vida, o cotidiano e o guarda-roupa de cada indivíduo 

fazem parte de todo um universo que constitui esse sujeito e o vestuário passa 

a ser utilizado como uma das variáveis que ligam a constituição do sujeito – 

individual, pessoal, particular - à ideia de modos subjetivos (LIPOVETSKY, 

1989, p. 59). 

 

Ressalta Sant’ Anna, em seus estudos sobre moda e sociedade, que o capital 

aparência corporal se constitui de diversos investimentos e práticas diários – à 

saúde, à beleza e ao consumo. A autora argumenta que “[...] mais que do que 

uma escolha particular em direção a uma dimensão identitária, esse capital 

possibilita uma estratégia global”. Quando se discutem espaços da formação 

dos indivíduos, uma estratégia global, como a escola, implica mídia, rádio, TV, 

vídeos, Internet, igrejas, sindicatos, empresas, ONGs, que podem alargar a noção 

de conhecimento (SANT’ ANNA, 2007, p. 74-78). 

 

Com a finalidade de incrementar a aparência, o sujeito participa das diversas 

modalidades da ordem social e elabora uma estratégia particular que se 

adeque aos desejos de maior e menor interesse do seu grupo social, o que 

justifica diferentes níveis de investimentos à proliferação do capital-aparência. 

A roupa permite esta mediação junto aos processos sociais de subjetivação, e 

é o que move o indivíduo em busca de elementos para ser autêntico. No 

processo de criar uma aparência, o sujeito se depara com facetas de ordem 

individual e da condição social, e deste modo, elabora uma significação de si 

mesmo, através da dinâmica social, que ativa a reformulação dos valores e dos 

espaços, para culminar na construção dessa aparência. 

 

 

2.4  COMUNICAÇÃO, IDENTIDADES E LINGUAGENS 

CONTEMPORÂNEAS 

 

 

Na etimologia da palavra “texto”, existe uma interessante relação com o termo 

em latim “textus”, que deriva justamente do tecer, fazer tecido, entrelaçar ou 
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entrançar, nas diferentes categorias de leituras como a visual, a tátil e a 

estética. Experiências produzidas pelos seres humanos por milhares de anos 

estiveram comunicando através da linguagem das roupas, um discurso com 

variações de língua e, muito embora algumas línguas estejam intimamente 

relacionadas, outras são quase exclusivas (CASTILHO, 2004, p. 31-44). 

 

Segundo Alison Lurie, Balzac afirmava, em 1839, que, para uma mulher, “[...] o 

vestido é uma manifestação contínua de pensamentos íntimos, uma língua, um 

símbolo”. A maneira de se vestir representa, na moda, uma manifestação de 

linguagem permeada por um sistema não-verbal de comunicação, em que a 

indumentária responde a uma espécie de escrita, da qual o elemento básico é 

o signo. Lurie expande essa análise, utilizando de teóricos como Roland 

Barthes, que concebe a ideia de vestimenta como uma espécie de escrita, que 

tem no corpo a compreensão de um idioma com vocabulário e gramática 

próprios (LURIE, 1997, p.19). 

 

 

Gilberto Freyre defendia o ato de “cobrir o corpo” a partir das modas adaptadas 

ao clima tropical em detrimento das modas europeias ou norte-americanas, 

muito embora modelos padronizados existam para facilitar a vida e até ajudar a 

pautar o dia-a-dia se, em caso de excessos, ocorrer uma estagnação criativa 

(FREYRE, 2002). 

 

 

Muito embora se tenha na moda a liberdade estética e a elasticidade que 

permitem atrair e criar novas ideias, experimentar novas texturas, de alguma 

forma o indivíduo se vê atrelado às convenções sociais na esfera do 

comportamento, “do espírito do tempo”, de uma sensibilidade anunciada por 

sinais transformados em tendências impostas através dos cenários de 

consumo (BARTHES, 1999). 
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De acordo com Caldas, a noção de zeitgest, de tendência54, está presente em 

toda parte na cultura contemporânea “[...] do preço do petróleo aos estilos 

arquitetônicos, da cotação do dólar às cores da próxima estação, dos hábitos 

de consumo à gastronomia” e incorporar e acolher outra forma do vestir pode 

desafiar o cotidiano e exige que se fique atento ao sentido das peles que 

sobrepomos às nossas (CALDAS, 2004). 

 

A roupa que, durante anos, nos socorreu em meio a intempéries e nos cobriu 

as “vergonhas”, na contemporaneidade se descola dessas funcionalidades 

para exibir um discurso em que, de fato, nos constituímos no que desejamos 

constituir (PRECIOSA, 2005, p. 29-30).  

 

Como em toda língua, as roupas também permitem a criação de dialetos e 

sotaques. Cada indivíduo tem seu próprio estoque de palavras e emprega 

variações pessoais, podendo assumir um tom significativo e pessoal. Por um 

lado, um indivíduo que cobre o corpo, organiza sua produção de vestir e é 

embalado por um código de pertencimento e inclusão social, por outro, pode 

também organizar uma produção de subjetivação, trabalhando tanto para o 

melhor como para o pior. O “melhor” é a criação, a invenção de novos 

universos de referência e o “pior” seria a mass-midialização55, pela qual são 

envolvidos (FERES NETO, 2003).  

 

Ao discorrer sobre registros de história da moda e do vestuário, historiadores 

como François Boucher e Didier Grumbach assumem narrativas com textos 

sociais e culturais que desvendam o universo feérico das aparências e da 

moda, ganham a esfera do ser-para-outrem, revelam a dimensão oculta de seu 

império, assumindo um drama da intimidade e do arrebatamento das 

novidades. Lipovetsky entende que  

 

A moda não é nem anjo nem fera, há também um trágico da leveza 
erigida em sistema social, um trágico inelimitável na escala das 

                                                           
54 CALDAS, Dario. Tendência – termo derivado do latim tendentia, particípio presente e nome plural substantivo do 
verbo tendere, cujo significado é tender para, inclinar-se para ou ser atraído por. Observatório de sinais. , 2004, p, 23. 
 
55

Mass-midialização é o termo utilizado por Felix Guattari na análise do processo de subjetivação operado pelas novas 
tecnologias de comunicação (REVISTA DIGITAL, 2003). 
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unidades subjetivas... Há mais estimulações de todo gênero, mas 
mais inquietude de viver; há mais autonomia privada, mas mais crises 
íntimas. Tal é a grandeza da moda, que remete sempre mais o 
indivíduo para si mesmo; tal é a miséria da moda, que nos torna cada 
vez mais problemáticos para nós mesmos e para os outros 
(LIPOVETSKY, 1989, p. 285). 

 

Desse modo, o reino consumado da moda pacifica o conflito social, mas 

aprofunda o conflito subjetivo e intersubjetivo. Diante da composição de um 

traje, com perspectiva e construção de textos, pode-se tecer a pretensão e 

explicitação, na combinação dos têxteis, aviamentos, adereços e adornos, 

numa nova organização textual específica, no sentido e situação de uso, ou 

seja, no interagir do tecido com o corpo, que, por sua vez, é o seu possível 

meio de ser e estar no mundo e de ganhar significados ao ser visto numa forma 

de existir56, assumindo no intuito do corpo vestido, mostrar os modos de o 

sujeito estar no mundo - a sua presença.  

 

Percebe-se, em cada roupa, um discurso e uma composição textual. O 

vocabulário das roupas inclui, além de peças de roupas, estilos de cabelo, 

acessórios, joias, maquiagem e decoração do corpo e, como num discurso 

falado, apresenta limitações de frases, de expressões. Para a elaboração de 

uma vestimenta, não é diferente (LURIE, 1997, p. 20). 

  

Oliveira amplia a discussão acerca do sujeito, seu modo de vida e de se vestir, 

afirmando que o sentido de uso de uma roupa só se completa quando veste um 

corpo, e o corpo vestido assume a sua plena competência para a atuação 

cotidiana através dos atos. Em situações concretas do seu contexto social é 

que o corpo vestido realiza a sua grande performance, a de produzir a 

visualidade do sujeito (OLIVEIRA, 2008).  

  

Complementando este raciocínio, Galvão tece comentários a respeito do 

universo composto pela moda e o seu sistema de narrativas, refletindo acerca 

da  

 [...] maleabilidade de possibilidade a expressão da aparência 
humana. A moda vive de imagens em uma relação complexa de 

                                                           
56

Heidegger, Martin. A origem da obra de arte. São Paulo: Edições 70, 2010. 
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códigos distintos... sobre os quais o olhar, como um dos mais 
atuantes órgãos sensoriais do corpo humano, capta o arranjo 
estésico promovido pela interação moda-corpo... o sentido (múltiplo) 
da decoração vestimentar e corpórea, uma estética, variável no 
tempo e no espaço (CASTILHO, 2004, orelha da capa). 

 

Admitir a narrativa da roupa-corpo-moda como linguagem permite emitir a 

construção de diversos manuscritos57 que produzem muitos manifestos, na 

maior parte do tempo sob a elaboração de signos. 

 

Segundo Castilho, a roupa que compõe uma arquitetura têxtil teria, em cada 

linha, um dado sentido: 

 

[...] aquele de um conjunto de objetos fabricados servindo, de um 
lado, para cobrir o corpo humano, para lhe proteger, e, de outro, para 
embelezá-lo, ornamentá-lo ou dar-lhe uma característica determinada 
com o propósito de marcar o seu papel na cena. O que as roupas 
codificam é o gosto específico e efêmero, um papel actancial (ou 
atorial, talvez) em uma história localizada no tempo e no espaço 
sócio-econômico-cultural do indivíduo no seu grupo de origem, seu 
caráter psicológico, seus humores. Mas geralmente, as roupas 
ajudam a transmitir os valores de uma sociedade: elas veiculam uma 
concepção ética e estética (CASTILHO, 2004, p. 32). 

 

 Complementando essa análise, Rosenfield salienta que, diferentemente 

da poesia, que é parte de gêneros artísticos constituídos, a estética analisa o 

complexo das sensações e dos sentidos e diz existirem diferentes maneiras 

pelas quais o sujeito pode interagir no universo de valores estéticos58 

(ROSENFIELD, 2006, p. 7). 

 

Mesquita reforça essa condição acerca da questão da estética na moda citando 

Gilles Lipovetsky e atribui tal discussão à lógica da fantasia estética, que liga as 

ideias de diferenciação e autonomia ao individualismo. No mundo atual, todos 

se vestem e adornam o corpo; individualizam narrativas, escritas que vão 

elucidando e divulgando o trabalho de moda. Sob essa perspectiva, a 

vestimenta comunica um meio pelos quais um fenômeno cultural é descrito, 

                                                           
57

 Manuscrito – do latim manu (mãos) e scriptus (escreve) um documento escrito ou copiado a mão sobre um suporte. 
58

Estética – palavra derivada do grego aisthesis, que significa sensação, sentimento. Rosenfield, K. H. 2006, p. 7  
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revela uma visão estética59, em que o processo e desenvolvimento do 

conhecimento foram se ressignificando (MESQUITA, 2004, p. 25).    

 

No caso específico, por intermédio da moda, o parágrafo final do texto a ser 

escrito pode apresentar também um manifesto vivo na apresentação e forma 

de desfile. Através desta interlocução, mostra-se a “ação do trabalho criativo” 

na forma de roupa e dispõe-se de um gesto, um estilo, de um juízo de valor e 

de preferências culturais, da criatividade do seu autor indicando uma dada 

convenção social ali construída. 

 

O desfile, como um parágrafo final de uma coleção de moda, resume a 

narrativa do criador e tende a registrar um manifesto que materializa uma 

linguagem própria da proposta estudada e produzida. Assume um método e 

conhecimento que permite afirmar identidade, bem como reconhecer o “pensar 

e fazer moda”, potencializado em gênero e fenômeno cultural.  

  

 

2.5  MODA CONSUMADA E FENÔMENOS CULTURAIS 

 

Lipovetsky defende a sociedade constituída após a Segunda Guerra Mundial 

como aquela na qual a moda é consumada. O termo “consumado” assume um 

duplo sentido de consumo, ora como uma ação suprema de integração dos 

sujeitos ao mundo social, ora de tal forma presente nos significados da vida 

presente que não há como fugir dela. O autor enfatiza que: 

 

 

Pode-se caracterizar empiricamente a “sociedade de consumo” por 
diferentes traços: elevação do nível de vida, abundância das 
mercadorias e dos serviços, culto dos objetos e dos lazeres, moral 
hedonista e materialista, etc. Mas, estruturalmente, é antes de tudo, 
aquela que reordena a produção e o consumo de massa sob a lei da 
obsolescência, da sedução e da diversificação, aquela que faz passar 
o econômico com órbita da forma moda. “Todas as indústrias se 

                                                           
59

 Rosenfield ,no livro Estética, discute a compreensão das formas artísticas sustentando-as em Hegel e justifica a 
criação da arte, como um movimento do conceito, num processo de autodeterminação do espírito até a conquista da 
consciência de si. E, após o retorno do espiritual em si mesmo, a obra de arte tem uma importância cada vez menos 
decisiva. Nesse percurso, o processo dialético no qual o espírito sai de si mesmo para reconhecer-se como o outro da 
matéria, o belo se determina como o parecer da ideia na aparência sensível e sob um domínio estético (ROSENFIELD, 
K. Estética: Rio de Janeiro: Zahar, 2006, p. 39-40). 
 



95 
 

esforçaram em copiar os métodos dos grandes costureiros. Essa é a 
chave do comércio moderno”: o que escrevia L. Cheskin nos anos 
1950 não foi desmentido pela evolução futura das sociedades 
ocidentais, o processo de moda não cessou de alargar sua soberania. 
A lógica organizacional instalada na esfera das aparências... difundiu, 
com efeito, para toda a esfera dos bens de consumo...” 
(LIPOVETSKY, 1989, p. 159). 

 

 

Essa lógica institucionalizada das aparências na forma de vestir é privilegiada 

na sociedade contemporânea através da imagem, da forma e dos adornos 

como sistemas de significações de caráter simbólico, tornando alguns tipos de 

trajes e outros objetos a readquirir importância e sacralizar a ideia do novo, na 

medida em que se materializa e proporciona o sentido de superação de si pela 

tecnologia que apresenta, intitulando-se como “forma-moda”60, numa absorção 

de ações pela lógica da moda. 

 

 

Do latim modus (maneira, medida), o termo “moda” designa, a partir de década 

de 1950, maneira e depois, jeito (façon em francês, que evolui para o termo em 

inglês fashion)61 posteriormente transformado em reality wear, significando 

“maneira coletiva de se vestir”. Uma “nova maneira de estar na moda”, sob 

uma perseguição incessante da sociedade de consumo, que pauta seus 

valores, necessidades, felicidades e procura de formas e meios de se 

expressar e de se articular na aparência, um determinado vínculo social 

(CASTILHO; MARTINS, 2005, p.32-33). 

 

 

Pode-se dizer que as pessoas se vestem pensando em sua aparência, na 

forma como serão vistas pelo “outro”, programando “certo discurso”, adequado 

ou não, a certo grupo, mas que sentencie ou que materialize seu imaginário, 

suas existências. Estabelece-se cotidianamente um diálogo com descobertas 

de “territórios e geografias”, investigações cercadas por muitos objetos como 

                                                           
60

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989. 
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no acervo de família, em meio a “objetos significativos” 62 (apelos da história 

oral) como os tecidos, formas, volumes e estampas e que, em outras escritas, 

reverberam textos e muitas mensagens. 

 

Um tecido pode traduzir, além da construção de um dado traje, uma identidade 

cultural, possibilitando o enraizamento histórico e geográfico com interessante 

e peculiar mapa-múndi63. Segundo Barnard, vestimenta e moda, se tratadas 

como um modo de comunicação, são fenômenos culturais, e no momento em 

que a cultura passa a ser entendida como um sistema de significados nos 

quais as crenças, os valores, as ideias e as experiências de uma sociedade 

são divulgadas, constitui experimentações de “ordem” social e cultural 

(BARNARD, 2003, p. 63-64).  

 

 

De acordo com esse ponto de vista, moda, roupa e vestimenta passam a ser 

meios pelos quais os indivíduos comunicam não apenas coisas, como 

sentimentos, humores, valores, esperanças e crenças, mas também maneiras 

pelas quais a sociedade é produzida e reproduzida. Com essa finalidade, a 

moda constitui não apenas maneiras de vestir, mas também de calçar, pentear 

e ter no vestuário um campo investigativo que traduz, de forma espetacular, 

variações estéticas compreendidas na transitoriedade das relações 

contemporâneas decodificados culturalmente.  

 

 

Em face desse contexto, cabe indagar: existem modos de intervenção dos 

criadores de moda na construção cultural? Ou quais seriam as elaborações da 

construção cultural dos criadores de moda?  

 

Preciosa diz que, no ato de escrever, se pode desintoxicar, pode desatolar a 

subjetividade das formas acabadas e, neste sentido, construir uma peça de 

roupa e fazer moda permitem estimulações culturais que parecem desvendar 

                                                           
62

Objeto significativo: aqui é entendido até o momento como um coisa/objeto de família com passado e ritualizado 

entre gerações. 
63

CHATAIGNIER, Gilda. Fio a fio: tecidos, moda e linguagem. São Paulo: Estação das Letras, 2006.  
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as ideias, deflagrando outro jeito de pensar e fazer o mundo (PRECIOSA, 

2010, p. 21). 

 

Concluímos neste capítulo que a moda promove a economia, expressa ideias, 

constrói cenário sociocultural e dá sentido a modelos de existência da vida 

contemporânea. 

 

A seguir, no capítulo III, investigar-se-á a apropriação de uma visão 

interdisciplinar na busca por processos inacabados do conhecimento enquanto 

requisitos para a elaboração e ação do saber e saber fazer mediados pelo 

pensamento arendtiano na transformação dos modos de vida. 
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CAPÍTULO III 

CONSTRUÇÃO DE UMA VISÃO INTERDISCIPLINAR E A BUSCA 

POR UM PROCESSO INACABADO PARA AQUISIÇÃO DE 

CONHECIMENTO EM HISTÓRIA DA MODA 
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“Somos os que fomos desfeitos no que 

éramos, sem jamais chegar a ser o fôramos 

ou quiséramos. Não sabendo quem éramos 

quando demoravam os inocentes neles, 

inscientes de nós, menos sabemos quem 

seremos.” 

(Utopia Selvagem, Darcy Ribeiro) 

 

 

Quando se discute ensino de moda, é provável que surjam muitas imagens de 

roupas e nos venham à mente usos e costumes que apontam para uma dada 

peça de época, acompanhados de formas de agir e maneiras de se comportar, 

como o valor de uma dada cultura, num determinado momento e num tempo 

histórico. A moda e seu consumo, que apresentam produtos instantaneamente 

absorvidos pelos indivíduos, são misturados a outros itens de diferentes 

naturezas e constituem um mix de referências que podem ser mostradas de 

forma singular.  

 

O terceiro capítulo tem o objetivo de apresentar processos de conhecimento e 

suas interlocuções interdisciplinares na construção de pesquisa em história da 

moda e suas representações nas sociedades, além de discutir as condições do 

trabalho humano e reflexivo através da ação do indivíduo estudante de moda e 

de suas relações, conectadas à transformação dos modos de vida e outras 

subjetividades via produção de significados e criação de abertura para culturas.   

 

 

 

3.1 ELABORAÇÃO SOCIAL E CULTURAL: O TRABALHO E O 

PENSAMENTO ARENDTIANO NA TRANSFORMAÇÃO DOS MODOS DE 

VIDA  

 

Considerar a subjetividade64 humana pode ser uma saída para discutir, 

entender e comunicar a moda e suas histórias, sustentando-a numa discussão 

                                                           
64

PELBART, Peter Pál. “A subjetividade não é algo abstrato, trata-se da vida, mais precisamente, das formas de vida, 
das maneiras de sentir, de amar, de perceber, de imaginar, de sonhar, de fazer, mas também de habitar, de vestir-se, 
de se embelezar, de fruir etc “. A vertigem por um fio. São Paulo: Iluminuras, 2000, p.37 
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intermediada por teóricos, textos críticos, e interpretação dialética65, como 

fenômeno e processos culturais.  

 

Segundo Burke, este é um período da chamada “virada cultural” no estudo da 

humanidade e da sociedade e permite-se que muitos projetos culturais passem 

a ser vivenciados nas instituições educacionais. Burke diz existirem:  

 

 

Muitos estudiosos que há mais ou menos uma década se definiam 
como críticos literários, historiadores da arte ou historiadores da 
ciência, hoje preferem definir-se como historiadores culturais, 
trabalhando em “cultura visual”, “a cultura da ciência” ... “Cientistas” 
políticos e historiadores políticos pesquisam “cultura política”, 
enquanto economistas e historiadores políticos econômicos 
desviaram a atenção da produção para o consumo, e assim para 
desejos e necessidades moldados em termos culturais. Na verdade, 
na Grã-Bretanha contemporânea e em outras partes, a “cultura” se 
tornou um termo cotidiano que as pessoas comuns utilizam quando 
falam de sua comunidade ou estilo de vida (BURKE, 2006, p. 233). 

 

 

De acordo com esse ponto de vista, a moda seria o meio pelo qual a pessoa 

comunica não só coisas, como as roupas, mas maneiras pelas quais os 

indivíduos produzem e reproduzem crenças, valores, ideias e experiências de 

uma sociedade. Comunicar ideias e experiências por intermédio da moda 

permite o nascimento de fenômenos culturais e manifestações de um povo, no 

momento em que a própria cultura pode ser entendida como um sistema de 

significações. 

 

Uma sociedade que valoriza o sistema de significações com produção de 

cultura mediada pela criatividade de seus membros enfatiza noções de 

indivíduo e cidadania. Utilizar o pensamento de Hannah Arendt embasa a 

noção e condição humana, no âmbito político, e compreende a possibilidade e 

potência criativa que coexistem em todo indivíduo. Para Arendt, 

 

                                                           
65

 Crítica dialética – do individual ao coletivo, a educação como formação do homem, que permite vivenciar, na dialética 
da história, a relação entre o individual e o coletivo em oposições. Um indivíduo que constrói um projeto em meio a 
uma dada situação em face de considerações e visões sobre o coletivo.  
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[...] o nascimento de novos homens e mulheres constitui uma réplica 
permanente de pretensões. A cada novo nascimento, um novo 
começo nasce no mundo, um novo mundo passa potencialmente a 
existir (ARENDT, 2010 p. XLIV). 

 

 

Arendt não utiliza o conceito de natalidade baseado na categoria biológica, mas 

sim política. O nascimento, para a autora, representa a condição mais geral da 

existência humana, e ao indivíduo caberia fazer suas escolhas, agindo 

livremente e de forma autônoma. Hannah apresenta três atividades como 

fundamentais à condição humana e à vida coletiva: o trabalho, a obra e a ação. 

São itens intrínsecos ao nascimento e teriam a finalidade de prover e preservar 

o mundo para o recém-chegado. Porém é a ação a atividade que possui a 

maior proximidade em relação à essência do nascimento, pois ela permite a 

relação entre homens, correspondendo à pluralidade da condição humana, e 

esta pluralidade é a condição da vida política (ARENDT, 2010, p. 8-13).  

  

O nascimento político ao qual Arendt se refere é entendido como o segundo 

nascimento do indivíduo no mundo, um mundo ao qual o recém-nascido seria 

apresentado. Para ela, o sentido da política é a liberdade, e é a liberdade e a 

espontaneidade que possibilitam ao homem agir politicamente, instaurando, 

por meio do nascimento, algo novo no mundo. A autora comenta a capacidade 

que o homem possui de agir, de iniciar algo novo e define ontologicamente o 

nascimento dizendo que “[...] cada novo começo é por natureza um milagre”. O 

milagre humano seria a expectativa de transformação (ARENDT, 2002, p. 15-

16). 

 

Se comparado este nascimento à vida acadêmica, talvez seja possível 

encontrar a transformação em projetos dos quais são participantes educadores 

como Paulo Freire, Edgar Morin e Isabel Alarcão. Através desse princípio de 

nascimento, o conhecimento escolar deve se aproximar do pensamento de 

autonomia e de liberdade arendtianos. 
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Para Freire, não existe um pensar único e verdadeiro. Existiria um pensamento 

crítico, que temporaliza o tempo e discute que o universo não se revela ao 

indivíduo no espaço, impondo sua presença maciça onde só pode adaptar-se, 

mas como um campo, um domínio que vai sendo tomado na medida da nossa 

ação. A cada ação, o nascimento de outro pensamento que se banha na 

temporalidade, em que o risco de um novo começo arendtiano faz surgir um 

pensar crítico. Daí a concepção do pensar como prática de liberdade e 

autonomia freirianas (FREIRE, 1997, p. 115). 

 

A palavra autonomia, quando pesquisada no dicionário de língua portuguesa, 

assume uma dimensão administrativa, ganha terreno no campo semântico da 

pedagogia e no sistema de ensino, além de se referir às reformas educacionais 

expressivas e reconhecidas como participação, inovação e criatividade 

(FERREIRA, 1988, p. 74). 

 

Vale considerar que uma prática autônoma na escola considera as mediações 

culturais mútuas entre aluno e professor. Comunica um pensamento entre 

condições sociais e históricas, com linguagem e gênero de fenômeno cultural, 

que convergem em investigações e buscas por dispositivos, atentos ao modo 

contemporâneo e intempestivo em que se vive a cada nascimento humano. 

 

E é em meio a esse contexto que nascem ideias, coisas e novas condições que 

podem ativar a relação entre os homens e o mundo – educandos-educadores, 

correspondendo à pluralidade da condição humana que se utiliza das 

contribuições arendtianas ativadas em ações humanas fundamentais da vida. 

 

 

As coisas, as ideias do mundo têm o papel de dar estabilidade à vida humana, 

e sua objetividade tem a função de fazer com que homens possuam 

identidades relacionadas com as identidades dos objetos, visto que podem se 

relacionar pela vida toda com estes. Logo, o mundo de coisas objetivas 

também influi na subjetividade humana.  

 



103 
 

É justamente devido a essa maneira pela qual se criam vínculos com as coisas 

que se pensa o ensino de cultura de moda como fenômeno cultural. Analisar as 

ações e processos de fazer e pensar o vestuário, em meio à fabricação de 

outras formas de investigação para moda, torna possível que se acredite num 

modo inacabado de conhecimento em termos de história da moda.  

 

 

3.2 FABRICAÇÕES CULTURAIS E MODOS INACABADOS DE PENSAR 

MODA  

 

 Para Arendt, todas as coisas fabricadas pelas mãos do homem consistem em 

reificação66. Segundo a filósofa, as obras de arte são ações de reificação. 

Através de uma obra de arte se pode discutir a capacidade do pensamento, 

embora não acreditando que é o pensamento que constrói, mas a reificação 

que o artista trabalha e produz em sua obra é que transforma o pensamento 

realizado em uma produção manufaturada de alguma coisa. A autora estimula 

o leitor a refletir que, quando um indivíduo encena uma estória, ela só poderá 

ser imortalizada através do trabalho das mãos do homem. Arendt argumenta: 

 

Muito embora as estórias sejam o resultado inevitável da ação, não é 
o ator, e sim o contador da estória que recebe e ‘faz’ a estória”, desta 
forma, o nascimento será conhecido através das histórias dos 
homens imortalizados pela atividade humana do trabalho. (ARENDT, 
2010, p. 209-218).  
 

 

A condição básica da ação é a pluralidade humana, e para Arendt a condição 

humana, possui o duplo aspecto da igualdade e da distinção. É a igualdade 

que permite a compreensão e a convivência entre homens em sociedade, o 

conhecimento do passado e a previsão do futuro. Cada homem possui 

distinção em relação ao outro, por isso todos necessita da ação e do discurso, 

da linguagem para se relacionarem uns com os outros (ARENDT, 2010, p. 219-

210). 

                                                           
66

 Reificação – ato de transformar uma ideia em uma coisa; trata-se de uma operação mental que permite transformar 

conceitos abstratos em realidades concretas e/ou objetivas. 
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Por intermédio da linguagem, do discurso e da ação os homens podem se 

distinguir uns dos outros. E neste sentido, a ação representa a igualdade e 

pluralidade dos indivíduos. Tornar a capacidade que os indivíduos têm de agir, 

numa possibilidade inesperada e improvável, os tornam seres únicos. Diz 

Arendt que “[...]. a cada nascimento vem ao mundo algo singularmente novo” e 

é com o intuito das condições de natalidade que se define a cada novo 

nascimento, num único e novo começo (ARENDT, 2010, p. XLIV).  

 

Criar estórias a partir da história, com textos escritos, desenhos, 

representações imagéticas instigadas pelo conhecimento desvelado por 

encontros e percepções construídos a partir de impressões acerca do mundo 

alimentam ou ampliam a cultura. Através do trabalho e da ação, atividades que 

permitem mediação direta entre coisa e matéria, se gera condição prévia e 

razão de ser na intervenção de hábitos, conceitos e procedimentos. 

 

O termo mediação, segundo o dicionário de língua portuguesa, significa o ato 

ou o efeito de mediar. É uma intervenção, um intermediário, como no caso da 

arte, entre a produção artística e a obra. Na mediação se busca o fruir, ação e 

efeito de gozar e possuir o usufruto de algo. Na fruição, ao se recordar o 

passado por intermédio da história, podem-se perceber os mediadores que 

ampliam repertórios, provocam inquietações e permitem reflexões. Contudo se 

descobre também que são descartados aqueles que não são mediadores, por 

não significarem nem despertarem o encontro com a cultura (FERREIRA, 1988, 

p. 424). 

  

Tecer e dar sentido ao conhecimento do que é significativo em mediação em 

história da moda, mediar o tecido cultural e o ziguezague do tempo implica uma 

perspectiva e confecção final da costura do tempo, em que diálogo e ação, no 

processo de pensar e fazer moda, constrói tessituras culturais que necessitam 

de caminhos para aberturas de sensações, sentidos e sentimentos, na 

idealização e linguagens próprias, com espaços de criatividade com versos e 

avessos, traduzidos em registros mediadores de pensamentos livres, 

diferentemente da estetização das relações de experiência do conhecimento.  
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A partir de uma experiência artística que vincule moda e arte, um novo 

"posicionamento" convida o indivíduo a tomar uma posição diante da natureza 

e do mundo.  Em artigo sobre o questionamento heideggeriano e a produção 

técnica e artística da natureza, Marco Aurélio Werle67 examina o "produzir" 

técnico e artístico, tendo como referência certas noções centrais da história do 

pensamento, desde o registro inaugural dos termos gregos 

techné, poiesis e physis, e seus desdobramentos por meio da tradução latina, 

até seu reordenamento na metafísica da época moderna, e desenvolve o que o 

que vem a ser o "produzir" (WERLE, 2011, p. 105). 

 

O produzir, num sentido amplo, como modo de produção da existência 

humana, tanto na relação do homem consigo mesmo, quanto com a natureza 

em seus vários aspectos e em seu caráter de verdade, leva o modo de 

produção além da problemática especificamente econômica, mas o remete a 

uma atitude fundamental do ser humano, de amplitude histórica, diante do Ser 

e do ser do ente.  

 

Produzir arte, no caso, produzir cultura de moda, constitui uma clareira, um 

determinado lugar que se afirma como centro irradiador em meio ao 

acontecimento do ente, como um todo e em meio ao ente como um todo, se 

apresenta um lugar aberto. Mas como tornar as aulas em história da moda um 

lugar aberto? 

 

 

3.3  CONSTRUINDO UMA ABERTURA INTERDISCIPLINAR  

 

 

Lipovetsky comenta o fato de a moda ter sido a responsável pela revolução na 

representação das pessoas e no sentido de si, de ter modificado brutalmente 

as mentalidades e valores tradicionais das sociedades ocidentais. O autor 

menciona o desencadeamento e a exaltação da unicidade dos seres humanos 

                                                           
67

 Werle,  Marco Aurélio. Heidegger e a produção técnica e artística da natureza. Trans/Form/Ação, (Marília); v.34, 
p.95-108, 2011, Edição Especial 2. 
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na promoção social de signos e das diferenças pessoais criadas através da 

moda, descrevendo que: 

 

[...] no final da Idade Média, precisamente, inúmeros são os signos 
que dão testemunho de uma tomada de consciência inédita da 
identidade subjetiva, da vontade de expressão da singularidade 
individual, da exaltação da individualidade... nas obras poéticas 
intensificam-se as confidências íntimas, a expressão dos impulsos do 
eu, instantes vividos, lembranças pessoais. O aparecimento da 
autobiografia, do retrato e do auto-retrato “realistas”, ricos em 
detalhes verdadeiros, revela igualmente..., a nova dignidade 
reconhecida naquilo que é singular no homem, embora em quadros 
ainda muito amplamente codificados e simbólicos (LIPOVETKSKY, 
1989, p. 59). 

 

 

Infinitas maneiras de conviver com o que nos cerca passam a existir, e um 

novo sentido da identidade pessoal de legitimação da expressão individual 

ganha movimento em direção à lógica da moda e do existir em sociedade.  

 

Com a exigência de sermos nós mesmos numa celebração mundana da 

individualidade que permite simplesmente olhar sem ver, ver sem observar a 

ponto de termos nossa curiosidade desperta sobre determinado elemento – 

nossa existência, nossas raízes e nossa história desenvolvem modos 

singulares de ser e produzir representação no seu habitat, numa dinâmica de 

superação. O ser, o indivíduo e a busca de conhecimento institucionalizado 

confrontam o cenário social e fazem com que tempos e espaços incertos 

aconcheguem o sistema educacional em permanente estado de 

ressignificação. 

 

Para produzir conhecimento em História da Moda por intermédio de 

ressignificação é importante citar Arroyo, que descobre os educandos, as 

crianças, adolescentes e jovens como gente e não apenas como alunos. 

Segundo o autor: 

 
[...] Mais do que contas bancárias, onde depositamos nossos 
conteúdos. Vendo os alunos como gente fomos redescobrindo-nos 
também como gente, humanos, ensinantes de algo mais do que 
matéria (ARROYO, 2000, p. 53). 
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A premissa de que, quando nos tornamos um ser social participante da vida em 

sociedade, ocorre um processo de transformação em que vamos deixando de 

ser apenas um animal natural para sermos também um animal humano, é o 

ponto de partida para discutir um método de conhecimento, pois a educação 

escolar tem um papel nesse processo de socialização, de construção de 

subjetividades individuais e coletivas, numa dinâmica de nascimento social que 

na argumentação de Arroyo implica que “[...] nascemos humanos, nos 

fazemos. Aprendemos a ser...” (ARROYO, 2000, p. 53). 

 

Para aprendermos a ser, para nos fazermos e nos construirmos como 

humanos, existe um trabalho e um processo do pensamento. Hannah Arendt, 

citando Kafka, menciona que, através da experiência do pensamento, pode-se 

entender algo que se adquire numa  

 

[...] luta em que se defende um determinado território entre o choque 
das ondas do passado e do futuro... e que só se pode fazer algo, 
através da prática e do exercício. Um tipo de pensamento produzido e 
que pode se diferir de processos mentais como a dedução, a indução 
e a extração de conclusões (ARENDT, 2013, p. 40-41). 

 

Nesse particular se torna tentador acrescentar, o grande jogo de forças que 

uma experiência educacional pode promover. Aprender a ser parece se referir 

a uma matéria-prima viva e mutante a partir da qual é possível experimentar e 

inventar maneiras diferentes de perceber o mundo e de nele agir, pois pensar a 

educação é um processo de envolvimento das diversas dimensões do ser 

humano (afetiva, religiosa, intuitiva, racional, instintiva etc).  

 

Na diversidade das aprendizagens, a condição sócio-histórica dos educandos 

assim como suas realidades de vida influenciam suas relações com o mundo, 

suas maneiras de interpretar a vida, de construir seus desejos, suas 

expectativas, suas formas de aprender. Como sujeitos históricos, os educandos 

possuem caminhos diferenciados, que se tornam objetivo de investigação do 

professor e da escola para adequar o trabalho e as estruturas escolares às 
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suas singularidades. E, neste quesito de ressignificação do conhecimento, 

como se pode controlar o olhar?  

 

Ao focalizar os diversos recursos de comunicação, a sociedade informatizada 

se caracteriza pela abundância de informações. O acesso de veículos e banco 

de dados informatizados nacionais e internacionais desencadeia 

transformações estruturais nas escolas, e é mediante esse desafio que surge 

uma via de acesso ao conhecimento para o estudante.  

 

O instagram um serviço de compartilhamento de fotografias pelo aparelho 

celular, funciona como uma rede social e de comunicação interativa. O 

aplicativo de informática possibilitou o ressignificar da cultura cretense por 

intermédio da apresentação de uma fotografia ao estudante, que aproxima e 

cria interlocução na forma de decoração própria, com motivos artísticos 

peculiares, no caso da cultura cretense, ao aproximar uma imagem em que 

coloca em primeiro plano uma modelagem vestida com tecido e estamparia 

com essa declinação cultural. 
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Figura 31 – Cadernos de Memória Alan Primo - Creta resignificada
68
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 Fonte: Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudante Alan Primo, caderno de 

memória, 2013. 
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O resultado de uma campanha publicitária que, neste caso, permitiu significar o 

conhecimento histórico constituindo a parte das aprendizagens e experiências 

com história da moda absorvidas por Alan Primo. Alan fotografa a publicidade e 

difusão da cultura perceptível na estampa de roupa, ressigficando um dos 

caminhos para criação e construção de vestuário. 

 

Desta forma, os focos da aprendizagem – o quê e como se ensina - e a 

avaliação do ensino - o quê e como se aprende no ensino, pressupõem vários 

sujeitos históricos com que o professor se depara em sala de aula e das 

especificidades da própria comunidade escolar na difusão dos diversos 

componentes que se dão a partir de uma série de instituições, práticas e 

procedimentos vigentes em cada tempo histórico.  

 

Dessa dinâmica mutante é que os processos de subjetivação vão tomando 

forma, contando com a participação das instituições, da linguagem, da 

tecnologia, da ciência, da mídia, do trabalho, do capital, das informações, 

enfim, de uma lista vasta que tem circulação na vida social. Dispõe do indivíduo 

em múltiplas aparições. Elemento de adorno, como uma gola rufo, se junta a 

utensílios de cozinha e refletem múltiplas facetas dos humanos. 

 

Mariana Neumann dá ao elemento do vestuário uma gola rufo, um dinamismo 

circular, que parece permitir que várias facetas do ser humano possam ser 

referenciadas. Qualifica um elemento do vestuário da Idade Moderna, 

renovando-o na vida contemporânea e possibilita, sobretudo, o renascimento 

cultural, em que elementos substanciais da vida cotidiana são reutilizados para 

construção da imagem e da composição da aparição. 
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Figura 32 – Cadernos de Memória Mariana Neumann
69
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 Fonte: Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudante Mariana Neumann, 

caderno de memória, 2012. 



112 
 

Neste sentido, os componentes educacionais necessitam ganhar importância 

coletiva e são atualizados de diferentes maneiras no cotidiano de cada 

indivíduo, de cada educando. Um processo de subjetividade é compreendido 

como uma produção na qual comparecem e participam diversos componentes, 

inclusive o sistema econômico em forma de crítica. A estudante Paula 

Canterine faz um convite à compra de sorriso diante da cotidianidade.  

 

 

 

Figura 33 – Cadernos de Memória Paula Canterini
70

 

 

 

Para Félix Guattari, “[.. ] a noção de subjetividade não é passível de totalização 

ou de centralização no indivíduo”. Esclarece o autor que este princípio não 

implica posse, mas uma produção incessante que acontece a partir de 
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 Fonte: Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudante Paula Canterini, caderno 

de memória, 2012. 
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encontros vividos com o outro e, neste caso, o outro podendo ser 

compreendido não apenas como o outro social, mas também como a natureza, 

os acontecimentos, as invenções, aquilo que produz efeitos nos corpos e nas 

maneiras de viver. Viver com efeitos que se difundem por meio de múltiplos 

componentes de subjetividade em circulação no campo social, resultando na 

análise da própria subjetividade de forma a podermos fabricá-la e modelá-la 

socialmente (GUATTARI & ROLNIK, 1996, p. 31). 

 

Entre as subjetivações dos indivíduos e diante do conceito de beleza em 

diferentes épocas, pode-se viajar no tempo e entender que muitos ritos de 

embelezamento num sempre tiveram o glamour percebido dos dias de hoje. 

Alguns hábitos diários de cuidados com a beleza surgiram com outros 

propósitos, como por proteção adversa da natureza, ou ainda, por proibição de 

poderes políticos, religiosos e financeiros.    

 

Por intermédio do uso de um salão de beleza, na vida contemporânea a 

proposta de realização de um corte de cabelo, que permite outra aparição e 

outra subjetivação humana. A estudante Verônica Hornyansky discute em seu 

registro de ressignifcação um anúncio para alteração visual através de corte de 

cabelo. 
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Figura 34 – Cadernos de Memória Verônica Hornyansky
71

 

 

 

Diante desta prestação serviço, a estudante encontra uma forma de encaixe e 

crítica sobre o visual cotidiano. O papel social da escola que é uma das 

instituições escolhidas pela população para desenvolver práticas educativas 

sistematizadas no intuito de possibilitar a construção das identidades pessoais 

e coletivas, passa a ser um espaço de difusão dos componentes de 

subjetivação, de práticas e procedimentos vigentes em cada tempo histórico.  
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 Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudante Verônica 
Hornyansky, caderno de memória, 2012. 
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No processo de transformação do ser humano em cidadãos, na passagem da 

condição natural do homem e da mulher para a cultura se toma como principal 

caminho a dinâmica educativa e reflexiva do que está em seu entorno, sendo a 

escola uma instituição responsável por orientar a construção identitária dos 

sujeitos.  

 

 

 

Figura 35 – Cadernos de Memória Paula Caterini, colagem
72
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 Fonte: Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudante Paula Caterini, caderno 

de memória, 2012. 
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A estudante Caterine desenvolve uma colagem com um entendimento crítico e 

contundente sobre a manipulação do estereótipo via encaixe do estudante 

sobre a lógica do tempo, em que está em pauta o controle da vida humana. A 

natureza humana parece contingente histórico, temporal, localizado, 

culturalmente situado, apreendido, socializado. Porém incompleta porque o 

indivíduo não se basta em si mesmo, a sua incompletude dá-se por causa de 

sua necessidade existencial de interagir com o outro para se preencher; situar-

se, significar-se (SILVA, 2010, p, 31-32).  

 

Dessa dinâmica mutante os processos de subjetivação vão tomando forma, 

contando com a participação das instituições, da linguagem, da tecnologia, da 

ciência, da mídia, do trabalho, do capital, da informação, enfim, das diversas 

características reinventadas e postas em circulação na vida social, outros “eus” 

vão ocupando os espaços sociais.  

 

 

Figura 36 – Cadernos de Memória Paula Caterini, fotografia
73
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 Fonte: Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudante Paula Caterini, caderno 

de memória, 2012. 
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Cada componente ganha importância coletiva e pode ser utilizado de diversas 

maneiras no cotidiano de cada indivíduo (educando), por isso mesmo pode ser 

modificado, abandonado, reinventado em um movimento de mistura e 

conexões que não cessam, difundindo fluxos que percorrem o meio social em 

constante movimento. 

 

Homem, mulher e a máquina, fabricações de imagens e de coisas, estas são 

as ocupações do conhecimento tornadas permanente nos espaços 

educacionais. A manga de vestido e uma peça de presunto, analogias 

possíveis? 
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Figura 37 – Cadernos de Memória Priscila Lee Kim, fotografia e texto 

escrito
74

 

 

 

Na relação social existe uma teia de relações humanas, de relações tecidas 

pela ação e discurso dos homens, cada feito novo entrando em contato com 

outros feitos preexistentes, criando novos processos que afetam muitos outros, 

principalmente os que lhes estão diretamente ligados. É a partir desses 

processos que surgem as histórias de vida dos sujeitos. Segundo Arendt: 
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 Fonte: Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudande Priscila Lee Kim, caderno 

de memória, 2012. 
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[...] e em virtude dessas teias preexistentes de relações, com suas 
inúmeras vontades e intenções conflitantes, que a ação quase nunca 
atinge seu objetivo; mas é também graças a esse meio, onde 
somente a ação é real, que ela ‘produz’ estórias intencionalmente ou 
não, com a mesma naturalidade com que a fabricação produz coisas 
tangíveis (ARENDT, 2010, p. 230) 

 

 

Tais estórias podem ser imortalizadas pelo trabalho da mão humana, seja no 

trabalho prático, intelectual, seja em obras de arte,\; no entanto, sua realidade 

viva é diferente dessas reificações fabricadas. Essas estórias falam sempre 

dos sujeitos, dos heróis que as encenaram, no entanto por mais que todos 

comecem suas próprias estórias, ninguém é autor delas porque as estórias 

reais não são fabricadas. É a ausência de um autor para este campo que 

caracteriza a ausência de confiança nos assuntos estritamente humanos. A 

ação nunca pode ser previsível. Outro fator é que, por estar inteiramente ligada 

a essas teias de relações, a ação é irreversível.  
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Figura 38 – Cadernos de Memória Raquel Song, fotografia e texto escrito
75

 

 

 

O nascimento, o eu e o tempo. No que se refere às três atividades humanas 

discutidas por Arendt - labor, trabalho e ação, a que mais se aproxima da 

condição da natalidade é a ação. Ressalta Arendt que “[... ] o novo começo 

inerente ao nascimento pode fazer-se sentir no mundo somente porque o 

recém-chegado possui a capacidade de iniciar algo novo, isto é, agir”.  Sob 

esta perspectiva, as outras atividades humanas são inseparáveis do elemento 

de ação, uma experiência educacional na forma de habitar o conhecimento, 
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 Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudante Raquel 
Song, caderno de memória, 2012. 
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pode buscar ressignificar o tempo de agora e o desenvolvimento para 

avaliação sobre o estudo da disciplina de história da moda na forma de 

“cadernos de memória” (ARENDT, 2010, p. 10).  

 

Os cadernos são chamados de cadernos de memória contemporânea e 

registram o entendimento do aluno, seu conhecimento e suas conexões entre 

passado e presente da história da moda. 

 

 

 

Figura 39 – Cadernos de Memória Maíra R. de C. dos Santos – Capa do 

Caderno – papel e costura
76

 

 

 

O que é um caderno de memória? A aluna Maíra Santos discorre acerca da 

construção do seu material. 
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 Fonte: Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudante Maíra R. de C. dos 

Santos, caderno de memória, 2012. 
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Figura 40 – Parte A - Cadernos de Memória Maíra R. de C. dos Santos – texto 

de Introdução do caderno – papel e costura
77

 

 

Próximo aos utilizados por artistas plásticos, é um meio que nasce do impulso 

e insigth, das experiências do conhecimento, como a que foi vivenciada e 

decorrente da exposição Roupa de Domingo.  
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 Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudante Maíra R. 
de C. dos Santos, caderno de memória, 2012. 
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Um outro dispositivo e uma outra forma de nascer se descobrindo no seu 

duplo, a informação, o entendimento e o reconhecimento ressignificados. 

 

 

Figura 41 – Parte B - Cadernos de Memória Maíra R. de C. dos Santos – texto 

de Introdução do caderno – papel e costura (continuação)
78

 

 

 

Trilhas, pontes, becos e caminhos sob experiências de ressignificação para a 

aluna Verónica Hornyansky , um território, uma nova expedição de vida. 
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 Fonte: Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudante Maíra R. de C. dos 

Santos, caderno de memória, 2012. 
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Figura 42 – Cadernos de Memória Verônica Hornyansky – colagem e 

grafismos
79

 

 

 

 

A aluna faz uma expedição viajando culturalmente através do bairro de Vila 

Madalena, espaço ainda ausente no seu repertório sendo ela carioca e estando 

na cidade de São Paulo por causa do curso de graduação. O caderno de 
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 Fonte: Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudante Verônica Hornyansky, 

caderno de memória, 2012. 
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memória é uma coleta sensorial, que escava sensação, conhecimento e 

interpretação peregrina da vida vivida. 

  

Para a construção de um Caderno de Memória, um estudante mensura o que 

conheceu e entendeu acerca dos conteúdos e tem a liberdade e autonomia 

para qualificar o período histórico, utilizando-se da sua visão de mundo e de 

seu “olhar” para fazer as escolhas e justificar as materializações apresentadas. 

O estudante estabelece conexões e considera a contemporaneidade diante de 

fatos da história humana e da Moda. 

 

Muitas narrativas com referências poéticas, por vezes literais, e de 

comportamento com atitudes e tipos de trajes em perspectiva, revelam um 

período da história pessoal versus a história da moda. Determinam um sentido 

sensível do existir e sua representatividade social e na forma de diários, 

anotações e correspondências, documentos que, por vezes, conseguem 

revelar percepções armazenadas nas reservas passionais do artista e/ou do 

estudante de Design de Moda. 

 

 

 

3.4   DO CADERNO DE MEMÓRIA AO REGISTRO REFLEXIVO 

 

 

Os alunos organizam ideias, descrevem ações acerca da própria identidade e 

de seu romantismo diante da vida, de sua experiência na cidade grande. 

Croquis, esboços, colagens, desenhos, esquemas e maquetes são meios em 

que se permite um “novo” gesto e intersecções na vida cotidiana. Um trabalho 

com infinitas possibilidades de construção de conhecimento de moda para a 

Moda.  

 

Cada trabalho compõe uma estrutura têxtil e apresenta seus adornos. Algumas 

superfícies, como recortes, revelam as transparências e sobreposições, através 

das quais se pode olhar e atravessar o espaço. Em outras conjunções de 
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texturas, ideias de estampas e fios diferentes que tecem de forma invisível a 

performance da vida contemporânea em transformação.  

 

A mutabilidade em que os trabalhos se diluem é sedutora e permite vislumbrar 

poéticas da imprecisão e da diversidade de ideias que incorporam a vida na 

escola. Certa vez o escritor Fernando Pessoa escreveu que “tudo quanto o 

homem expõe ou exprime é uma nota à margem de um texto apagado de todo. 

Mais ou menos pelo sentido da nota, tiramos o sentido que havia de ser o do 

texto; mas fica sempre uma dúvida, e os sentidos possíveis são muitos” 

(PESSOA, 1999). 

 

Emancipar formas de conhecimento implica narração da vida nua80, e por que 

não, um gesto criador com outra produção estética para o universo da moda. O 

registro particular que desencadeia um processo de produção de algum tipo de 

escrita, de linguagem.  

 

Ao sabor de experimentações, num gesto particular diante da existência da 

produção de subjetividade, um delinear de mudança de fluxo a interferir na 

matéria-prima que compõe essa subjetividade para produzir o vestuário permite 

perceber maneiras de experimentar o mundo e de nele agir. Este parece ser 

um percurso criativo que a estudante Monique Cunha absorveu sob a 

perspectiva da construção de conhecimento pelas ruas de grandes centros 

urbanos. A estudante descobre no morador de rua o abrigo de outras 

possibilidades de tessituras para sua criação. 

 

 

                                                           
80

 Termo utilizado por Pál Pelbart no artigo “Vida nua, vida besta, uma vida”, 2006. 



127 
 

 

 

Figura 43 – Cadernos de Memória Monique S. T. da Cunha, fotografia
81

 

 

No morador de rua, um nômade da existência urbana, está disposta a 

construção de suas estórias sobre a condição de forma, volume e textura da 

permanência, marcada pela história de sobrevivência de uma sociedade do 

tempo de agora. 
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 Fragmento do trabalho e parte da avaliação, disciplina História da Moda, estudante Verônica 
Hornyansky, caderno de memória, 2012. 



128 
 

Os caminhos e as escolhas de ressignificação assumem variadas 

contextualizações. Criam abertura e dão singularidade a subjetivações de seus 

criadores. 

 

 

3.5  A INTERDISCIPLINARIDADE É UMA INSTÂNCIA DO ENSINO  

 

A pesquisa sobre interdisciplinaridade educacional, ainda recente no Brasil, um 

assunto de estudos da educação e da ciência, tem à frente das publicações 

autores como Ivan Fazenda, Hilton Japiassu e Olga Pompa. 

 

A pesquisadora Olga Pombo discute a interdisciplinaridade como integração de 

dois ou mais componentes curriculares na construção do conhecimento e 

sugere como uma das respostas a essa prática a necessidade de uma 

reconciliação epistemológica do processo de fragmentação dos conhecimentos 

ocorrido com a revolução industrial para a necessidade de mão de obra 

especializada.  

 

Num contexto mais abrangente, aprofundado e significativo sobre o assunto da 

interdisciplinaridade, as experiências pedagógicas contribuem para que os 

processos e práticas avaliativas se tornem múltiplos e diversificados. Uma 

prática pedagógica reflexiva - ação-reflexão – fundamentada na ação refletida e 

no esforço investigativo para elaboração de novas realidades, permite a criação 

da perspectiva de um espaço de confrontação e de reconstrução da teoria, de 

reformulação da própria prática e das ações docentes. 

 

A interdisciplinaridade parece ser um fazer que desenvolve e melhora o 

processo educacional. Revela, na ótica fragmentadora de um currículo escolar, 

o que Perrenoud chama de conhecimento útil interligado, na teoria e na prática, 

estabelecendo relação entre conteúdo do ensino e realidade social, pois a 

prática pedagógica parece exigir o trabalho com as diferenças socioculturais e 

cognitivas dos educandos (PERRENOUD, 1999). 
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Reconhecer as diferenças e trajetórias de vida dos educandos implica 

flexibilizar os objetivos, os conteúdos, as formas de ensinar e avaliar. Para 

Silva, em outras palavras, contextualizar e recriar o currículo, além de conhecer 

o aluno; saber o que sabem em relação ao que se vai ensinar; possíveis 

experiências; seus interesses e seus possíveis estilos de aprendizagens, além 

de que se torna importante saber o que ensinar, qual a relevância social e 

cognitiva do ensino, para então definir o que se vai avaliar. Estes são 

questionamentos que aproximam, facilitam a organização pedagógica e o 

trabalho docente. Várias trilhas de aprendizagens parecem facilitar uma 

estratégia de educação, construída por intermédio de diálogo e comunicação, 

que se forma em torno das diversificações e das diferentes formas de 

aprender. 

 

O sentido pedagógico do ensino também parece garantir um espaço e os 

meios, para viabilização das aprendizagens. Contudo, a interferência docente, 

nessa lógica, precisa estar subsidiada com informações que mapeiem as 

maneiras como os estudantes estão aprendendo. A avaliação, sob uma 

perspectiva formativa do estudante, tem, no suporte do caderno de memória, 

mapas de processos e conhecimento para o caminho autônomo escolar em 

história da moda.  

 

Essa forma de existir por intermédio de nascimentos conteria o milagre da 

liberdade enfatizado por Arendt. A autora escreve que:  

 

 
Em outras palavras, cada novo começo é, em sua natureza, um 
milagre — ou seja, sempre visto e experimentado do ponto de vista 
dos processos que ele interrompe necessariamente. Nesse sentido, a 
transcendência religiosa da crença no milagre corresponde à 
transcendência real e demonstrável de cada começo em relação ao 
contexto do processo no qual penetra. (ARENDT, 2002, p 15).  
 

 

 
Tanto a inclusão como a incompletude são elementos a serem considerados no 

ato pedagógico. Nos processos educativos escolares, a elaboração do trabalho 

docente pode aproximar, distanciar ou permitir diálogo com as necessidades 

formativas humanas. Há sempre o risco de que as invenções pedagógicas 
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sejam capturadas e transformadas em novas referências a serem 

simplesmente reproduzidas pela coletividade. Diversas são as tentativas que 

buscam fixar a força subjetiva produtiva e dar-lhe uma direção. Ao se tomar 

uma posição dominante e organizada, a reprodução desses componentes 

desqualifica ações que colocam a vida em movimento. À medida que as 

referências são formalizadas no estudo e na forma de cadernos de memória, 

travam uma verdadeira luta para fortalecer os processos de singularização.  

 

Guattari explica que esta singularização pode ser compreendida como uma 

espécie de desvio, de escapatória em face da tentativa de traduzir a existência 

pelo crivo dominante do capital. O autor chama de processos de 

singularização:  

 

[...] algo que frustra esses mecanismos de interiorização dos valores 
capitalísticos, algo que pode conduzir à afirmação de valores num 
registro particular, independente das escalas de valor que nos cercam 
e espreitam por todos os lados (GUATTARI & ROLNIK, 1996, p. 47). 

 

 

A ação do artista perante a aquisição de uma grande diversidade de 

informações e a organização desses dados aprendidos permite estabelecer um 

elo entre o pensamento e o fazer, numa reflexão da práxis, e o percurso criador 

deixa transparecer o conhecimento, guiando o fazer, as ações são 

impregnadas de reflexões e de intenções de significação. Este parece ser um 

dos modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornam-se 

sujeitos.  

 

A arte, enquanto um produto histórico, diante de uma existência material ou 

conceitual, permite intenção, deliberação e ações circunscritas no espaço-

tempo e no meio cultural, facilitando diálogos com a moda. Evidentemente nem 

sempre foi assim, e no século XXI, diante de outro tempo e de outro espaço, se 

colocam em discussão “novos dispositivos” para a disciplina de história da 

indumentária e da moda (AGAMBEM, 2009). 
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Por fim, vale destacar que uma intervenção interdisciplinar na educação de 

moda, intermediada por tecido, linha e agulha, registra histórias e desejos do 

fazer e pensar roupas, que engendram tudo que nos cerca - nosso gosto, 

nosso olhar, nossa subjetividade – e se, codificado sob uma “potência de 

força”, dado o seu significado autoral, pode resultar num movimento que se 

contraponha ao consolidado previsto e esgotado no ensino da disciplina de 

história da moda em muitas escolas brasileiras.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“ Mas as coisas findas, 
Muito mais que lindas, essas ficarão.” 

 
(Memória, Carlos Drummond de Andrade) 

 
 

A contemporaneidade abarcada pelos contextos sociais, políticos e 

econômicos sob o conhecimento de ideias éticas ou científicas pode ser 

descrita através de inúmeros aspectos, como a partir de uma experiência 

artística, estética e também a partir de suas relações com o mundo empírico.  
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Conceito, forma, conteúdo, do sensível ao objeto cotidiano, o processo criativo 

em moda, na medida em que dá sentido à história humana, transforma 

elementos básicos da composição clássica do fazer roupa e do vestir roupa 

numa experiência e investigação, que penso resultar num determinado tipo de 

sensibilidade humana, que explicita o ato de vestir uma peça de roupa e não 

outra.  

 

Historiadores e sociólogos, como Roche e Burke, entre outros profissionais que 

estudam as ciências humanas e, em particular, analisam a construção da 

aparência no ato de cobrir o corpo, utilizam-se deste contexto como um suporte 

para explicar e interagir no terreno da história humana, culminando num 

movimento inesgotável de insights que vão além da ordem cronológica para se 

conhecer história social e cultural e podem orientar estudos sobre a genética 

criativa a partir do vestuário (BURKE, 2008, p. 12). 

 

No entanto, em outra incursão reflexiva sobre a história da roupa, Stallybrass, 

no livro O casaco de Marx, analisa as roupas como moeda de troca corrente 

na Inglaterra moderna e as aproxima da vida social das coisas. As roupas que 

carregam uma marca, memória, remetem a significações, podem implicar 

poder e posse, além de implicarem o conceito de zeitgeist82 da época 

(STALLYBRASS, 2004, p. 15-16).  

 

Burke, como historiador da história da cultura, cita o francês Daniel Roche, que, 

em análise da obra La culture des habits, em 1989, teria observado a história 

das roupas por achar que “elas nos dizem muito sobre as civilizações”. Burke 

afirma que códigos de vestuário revelam códigos culturais e argumenta, por 

intermédio de outras citações referentes a Roche, que, “por trás do vestuário, é 

possível encontrar estruturas mentais”. O autor se refere à França do século 

XVIII, em que um determinado código de vestuário conferia uma maneira de 

                                                           

82
Zeitgeist  é um termo alemão cuja tradução significa espírito da época, espírito do tempo ou sinal dos tempos. O 

Zeitgeist significa, em suma, o conjunto do clima intelectual e cultural do mundo, numa certa época, ou as 
características genéricas de um determinado período de tempo. 
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identificar-se como nobre, ou de tentar se passar por um, pois a escolha de 

uma roupa implicava escolher um papel. A partir dessa observação, Roche 

passa a chamar essa produção do vestuário de “teatro indumentário” de época 

(BURKE, 2008, p. 92).  

 

Diferentemente dos historiadores econômicos Burke, Roche e Stallybrass, são 

interpretações da história tidas como caminho peculiar que retratam e relatam 

aspectos simbólicos culturais incomuns do comportamento humano e de suas 

transformações construídas cotidianamente. 

 

A moda estabelece linguagem, cria códigos e permite aos indivíduos a 

elaboração de muitas performances sociais. O vestuário, que passa a ser 

entendido como mais uma forma de comunicação, possibilita um caminho de 

compreensão do período histórico, bem como transcende o ato de memorizar 

nomes e datas.  

 

Muito embora vivamos em um mundo repleto de objetos, seduzidos pelas 

coisas que possuímos, penso valer a pena desvendar o que Heidegger discute 

como o ereignis − o acontecer poético-apropriante para o processo educativo -, 

destacando autenticidades criativas dos educandos de moda a partir de seus 

processos e seus fazeres, estimulados a construir suas pesquisas e desvendar 

o sistema da moda83, embasados em abordagens e construções vestimentares 

autônomas, com prevalência de olhares independentes, possibilitando um 

“novo apresentado”, diferente das tendências fabricadas e acompanhadas, seja 

de moda, de comportamento, de arte e fazendo-se aparente num outro tipo de 

discurso implementado na escola, numa nova forma de estudar história da 

moda (HEIDEGGER, 2010, p. XXI). 

 

Talvez haja a necessidade de outras formas de vestir, um esforço em permitir o 

surgimento de “um outro”, já que o mundo pós-histórico apresenta ideias fora 

do lugar, com deslocamentos que permitem outras formas de viver o presente. 

                                                           
83 BARTHES, Roland. Sistema da moda. Lisboa, Portugal: Edições 70, 1999. 
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O esforço em ser um outro reside no cerne da poética moderna da aparência, o 

poder de individualização que Sant’Anna chama de massificação da moda e a 

sedução das imagens sobre todos nós, sujeitos modernos (SANT’ANNA, 2007, 

p. 43) 

 

No primeiro capítulo da dissertação foi colocada a noção da relação pós-

histórica a partir da segunda metade do século XX, em que se instaura a 

discussão sobre a pós-modernidade, caracterizada pela transição e quebra de 

paradigmas, segundo a qual o modernismo não é um estilo que se sucedeu a 

um anterior, mas é, antes de tudo, a consciência, manifesta no próprio fazer 

artístico, de que a reflexão é mais importante que a representação mimética. A 

partir desta concepção pós-histórica se propõe uma concepção do fazer moda 

sob a ótica contemporânea. Este foi o destaque do segundo capítulo, em que 

se viu o fazer moda como fenômeno cultural que não é senão o 

aprofundamento da reflexividade, uma direção em que a autonomia criativa é 

liberada de limitações, ao mesmo tempo que revela sua natureza 

essencialmente filosófica para elaboração de fenômenos culturais retratados 

em cadernos de registros (DANTO, 2006) 

 

O terceiro capítulo permitiu descrever uma forma de linguagem e tipos de 

habilidades desenvolvidas pelos alunos. Nesse capítulo da dissertação foram 

analisados alguns fragmentos dos cadernos de memória, entendidos como 

resultado de uma concepção, também como material pós-arte, em que a 

produção do fazer em moda possibilitou ao indivíduo-aluno a materialização de 

suas subjetivações e singularidades, liberando sua criatividade e as traduzindo 

por intermédio do ereignis (o acontecer) como experiências exploratórias 

acerca das culturas e da história, desvelando linguagem e criando estética, por 

intermédio de dispositivo artístico, num gesto construtor para enfrentamento do 

ensino de moda no século XXI.  

 

Afirma Pires que, para haver formação intelectual, com técnica de qualidade, 

vale entender a natureza da profissão, o contexto atual em que ela está 

inserida e ser estimulado a aprender a pensar, não apenas para resolver 

problemas de seu lócus de trabalho, mas também para sua própria vida. 
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Embora o caderno não tivesse inicialmente este objetivo, tem assegurado um 

caminho de discutir, do pensar e do estudar história da moda mediada por uma 

contínua semiose84 de um processo e poder criativo (PIRES, 2008, p. 13). 

 

A construção desse instrumento de aprendizagem  – o caderno de memória - 

elaborado durante quatro anos, parece ter-se tornado um espaço e campo de 

estudo autônomo com referências para a construção e formação profissional e 

cultural. O que não traria nada de novo, como discute Burke ao citar Baxandall, 

chamando de “olhar do período”, em outras palavras, a relação entre a 

percepção das pinturas do século XV e as experiências do dia a dia. (BURKE, 

2008, p. 59) 

  

Os cadernos de memória dos educandos registram a percepção do seu 

cotidiano e a reproduzem na forma do conhecimento. Algumas das concepções 

são escritas com narrativas autorais, numa breve reflexão adjetiva conduzida 

num diálogo entre o ensino docente e o conhecimento discente.  

 

Este suporte do registro do conhecimento aparece como dispositivo e abertura 

e, na forma do ensino de história da moda, tem-se tornado ator de um método 

independente, que organiza formas de ressignificação do saber, pressupostos 

investigativos e de análise, para uma ação pedagógica que pode modificar, 

contribuir para e interferir na elaboração da criação estética do fazer e pensar 

moda (ADORNO; HORKEHEIMER, 1985). 

 

As transformações dos espaços educacionais ocorridos no Brasil e no ensino 

de moda, entre os anos de 1980 até século XXI trouxeram à tona a 

necessidade de métodos para difusão do conhecimento sobre novas 

prerrogativas na forma de reestruturação de currículos de moda, que alternam 

a denominação e a qualificação de seus profissionais sob novos confrontos 

providos de variáveis sociais, políticas e econômicas, que ajudam a decodificar 

                                                           
84 Semiose  é termo introduzido por Charles Sanders Peirce para designar o processo de significação, a produção 

de significados. 
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outros modos e métodos de conhecimento, permitindo outros olhares para as 

aprendizagens e dimensões teóricas e práticas. 

 

Desvendar a construção do conhecimento e sua diversidade, para criadores de 

moda em meio as suas escolhas - o seu estar no mundo - além de informar 

outras significações tecidas pelo contemporâneo, tem guiado esse fazer, 

construindo percurso de aproximação de novas linguagens e narrativas 

pensadas na singularidade do ser e continua sendo um desafio.  Uma nova 

escolha, um novo incômodo e outro suporte, com produção e intervenção 

didática é o que fomentará ações variadas de aprendizagens aos educandos 

na contemporaneidade (MÉNDEZ, 2012, p 32). 

 

A cada ano na academia, os assuntos moda, vestuário, comportamento, bem 

como o estudo do design se aproximam, forçando alterações dos currículos e 

das estruturas curriculares, permitindo a compreensão de que os alunos, 

sujeitos das suas estórias podem influenciar suas construções cognitivas, 

formas e ritmos de aprendizagem. Pensar a escola sob a perspectiva cultural 

significa ver cada escola não só diferente de qualquer outra instituição como 

também de qualquer outra organização escolar, através de sua particular 

cultura. E, neste sentido, a interferência do conhecimento humano sobre a 

matéria, roupas, sapatos e joias, somadas ao universo do sensível e da 

estética, podem dar outra forma e criação em moda, com outros espaços e 

horizontes de experiências (ROCHA, 1999, p. 28). 
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