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RESUMO 
 
Essa dissertação contextualiza historicamente os momentos em que a mulher foi 
disciplinada tanto pela família, quanto pela igreja e obrigada pela moda e pelas mí-
dias a seguir uma ditadura do vestuário, mas coloca em destaque a moulage - forma 
na qual o vestuário é construído no corpo da mulher - como um processo criativo e 
uma forma de valorização do corpo feminino sem precisar seguir a ditadura da moda. 
 
Palavras Chave: Disciplina, Mulher, Sociedade, Moda, Moulage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	 	 	

ABSTRACT 
 
This dissertationhistorically contextualizes the moments which in the woman was 
disciplined both by the family, by the church and forced by fashion and the media to 
follow a dictatorship of clothing, but it highlights the moulage - in which the garment is 
built on the woman's body - as a creative process and a way of valuing the body of 
the female body without having to follow the dictatorship of fashion. 
 
Key Words: Discipline, Woman, Socity, Fashion, Moulage 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
  

 

Hoje o corpo é estudado como algo que emite mensagens, como algo híbrido 

e, segundo Le Breton, é caracterizado como o vetor da individualização. “Antes de 

qualquer coisa, a existência é corporal” (LE BRETON apud SOUZA; BRANDES, 

2012, p.7).  

 

Esta dissertação tem por objetivo apresentar e problematizar a prática criativa 

da moulage, processo de construir a roupa diretamente no corpo,no corpo feminino 

contemporâneo: disciplinado, educado, domesticado e em processo de transforma-

ção. Para tanto, pretende-se articular a questão com as inovações da historiografia 

sobre o corpo feminino, historicizar aspectos histórico-culturais da construção desse 

corpo e, por fim, apresentar a prática criativa da Moulage como mecanismo possível 

reflexão sobre o corpo na contemporaneidade. 

 

 As pesquisas sobre o corpo feminino configuram-se em perspectivas micro-

históricas repletas de inúmeros temas, nos quais, são eles, o corpo como matéria 

humana, objeto de desejo, de transformação; como suporte, camuflagem, máscara 

social; o corpo-tela como pintura e material artístico, como corpo mercadoria.  Op-

tou-se em focalizar o corpo moldado pela moda. 

 

No decorrer dos séculos, o estilo predominante fazia com que cada época 

possuísse a sua própria moda e as mulheres se modificassem fisicamente e se mol-

davam culturalmente para poder se adequar ao novo padrão.As intervenções das 

relações de poder, da cultura, da educação, das artes e da política eram fatores pre-

dominantes nesse processo de “moldar” o corpo continuamente.  

 

O modelo de sociedade patriarcal ocidental, sociedade liderada pelo sexo 

masculino, atravessou a história deixando permanências em meio às transforma-

ções no corpo feminino contemporâneo. O corpo muda, sem apagar o passado. As 

temporalidades em história revelam múltiplos processos que envolvem a construção 

do corpo disciplinado, educado, domesticado e as tensões em direção a um corpo 
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novo. Velho e novo se configuram, se revelam e se escondem ao mesmo tempo 

(SCHWARTZ, 2010). 

 

O corpo feminino disciplinado contemporâneo carrega marcas do passado no 

presente, os mecanismos de disciplina advindos da educação, dos discursos médi-

cos, das teorias higienistas e suas articulações com a moda.  

 

Em transformação, pretende-se investigar como o uso da moulage, técnica de 

criação da peça diretamente no corpo feminino, interfere no corpo metamorfosean-

do-o em outro, menos moldado pelo social. Assim, para conhecer, compreender e 

estudar as implicações da moulage no corpo disciplinado em movimento à transfor-

mação estruturou-se a investigação em três partes: a primeira parte discorre sobre a 

moulage, as transformações ocorridas por meio dela, a prática da moulage como 

possível forma de reflexão do corpo feminino. A segunda o processo histórico de 

construção do corpo disciplinado pelos discursos normativos provenientes das insti-

tuições Família, Educação e Estado; o corpo estereotipado, moldado e domesticado 

pelos padrões impostos pela moda. A terceira parte tem como objetivo destrinchar o 

corpo midiático, como ele se tornou um suporte midiático para venda da "saúde", da 

beleza perfeita e de um estilo de vida construído pelas mídias: revistas. 

 

Para atingir esses objetivos, o método da pesquisa qualitativa possibilitou a 

coleta de informações, por meio da leitura da literatura de livros e documentos ver-

bais e não verbais (fotográficos, vestuários etc.). Essa pesquisa torna-se importante 

em um meio social no qual os sujeitos são levados pelas aparências, trazendo refle-

xões sobre o corpo no contemporâneo. 

 

 O corpo é um instrumento vasto de interpretações e de significados: o corpo 

como palavra na expressão humana; o corpo disciplinante na sociedade; o corpo 

matéria humana, objeto de desejo, de sofrimento, de transformação; como suporte, 

camuflagem, máscara social; o corpo-tela como pintura e material artístico.  

 

No decorrer dos séculos, o significado do corpo foi se transformando. Hoje o 

corpo abre um leque de informações que permite ser observado em várias áreas do 
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conhecimento, assim como Castilho expõe em seu livro: as mudanças da sociedade 

podem influenciar nas mudanças corporais. 

 
[...] o corpo pode ser tomado como um índice das mudanças em cur-
so na sociedade, torna-se necessário compreender como se dá esse 
processo. Por que o corpo pode ser lido como um sinal do seu entor-
no? De que modo o entorno se torna corpo? (CASTILHO, 2008, p.1). 

  

O corpo como emissor de mensagens e signos leva o sujeito ao pertencimen-

to à sociedade, em relação a grupos, tribos, classes sociais. Ao falar sobre o corpo-

máquina, Foucault (1999) explica a disciplinarização do corpo na sociedade, como 

se esse corpo fosse utilizado como indicativo de igualdade forçada, como produto, 

como uma cartilha única a ser seguida, ou seja, um corpo doutrinado, adestrado. 

 

 Esse corpo adestrado tem a sua formação no momento em que o bebê sai da 

barriga da mãe para o mundo, pois, segundo Durkheim (1975), ele se torna o corpo 

da teoria da anomia, ou seja, o corpo sem nome, porque no momento em que o indi-

víduo nasce ele começa a seguir as regras ditadas pelos pais, como o vestuário es-

colhido por eles e, mais adiante, pela mídia e pela sociedade.  
 

 Ao se submeter às imposições, constitui-se, então, o ‘corpo-mídia’ estudado 

por Castilho (2008), ou seja, um corpo passa a ser uma aglomeração de informa-

ções acumuladas ao longo da vida, um corpo que expressa, mas, do ponto de vista 

da pesquisadora, expressa algo que foi imposto ou seguido pelo acervo pessoal do 

sujeito juntamente com os ambientes que frequentou.  
 
[...] tudo está relacionado ao corpo, como se ele tivesse sido redes-
coberto depois ter sido esquecido por muito tempo; linguagem do 
corpo, consciência do corpo, libertação do corpo são senhas (STAR-
BOBINSKI apud CASTILHO, 2012, p10). 
 

 Segundo Villaça (1998), o corpo, quando cercado de artifícios, impulsiona um 

conjunto de textos, que este por sua vez seria o vestuário, gerando assim os signos 

corporais, ou seja, as roupas são energizadas pelos corpos que as vestem, forman-

do assim um vínculo que permite a expressão pura do ser humano, a exemplo do 

trabalho da estilista japonesa, Rei Kawakubo (1990) e suas roupas que, juntamente 

com o corpo, escreviam novas expressões. 
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Svendsen (2011) partilha do mesmo pensamento da estilista Rei Kawalubo, 

na seguinte fala: 
 
Suas roupas reescreviam o corpo, e consta que ela teria dito que, em 
seu trabalho, “o corpo se torna roupa se torna corpo”. Vestida com 
essas roupas, a figura humana parece distorcida, mas bela, de tal 
modo que Kawakubo dá a impressão de estar questionando a sime-
tria com um ingrediente necessário do ideal de beleza. Kawakubo 
cria roupas que parecem “antinaturais” a um olhar ocidental, porque 
não obedecem a convenções ocidentais, mas isso também deixa cla-
ro em que medida nossa maneira de ver é determinada por essas 
convenções, pois percebemos que elas poderiam ser diferentes 
(SVENDSEN, 2011, p.101). 
 

 O corpo, como um assunto vasto e repleto de curiosidades, é também trans-

formado em tela, quando se utiliza o corpo como ferramenta, como suporte e até 

mesmo como a própria arte. 

 

 Conforme os estudos acerca do corpo vão se formando, ocorre a percepção 

de que o corpo é um sistema mutável em relação à sociedade, ao ambiente que fre-

quenta, à arquitetura da época, em relação ao padrão disciplinador da sociedade e, 

por fim, à mídia que dita todas essas mudanças em um espaço curto de tempo, bus-

cando novamente um ‘corpo-produto’ que, segundo Castilho (2008), seria o ‘corpo-

mídia’. 

 

Dessa forma, a moulage é o que esculpe a peça no corpo do indivíduo, como 

uma forma de valorização do ‘Eu’ natural, pois, ao ser consolidada a roupa no corpo, 

esta se torna única e quase impossível de ser reproduzida, assim como as obras 

mostradas anteriormente, pois o corpo é mutável assim como a sociedade; porém, 

mutações naturais, ou seja, modelar uma peça no corpo promove a valorização dos 

pontos fortes do sujeito, que aprende a autovalorização. 

 

 Kholer (2009) expressa um pensamento que compartilha da idéia analisada 

anteriormente sobre o corpo em relação ao vestuário, de um profundo significado, 

tanto para a estética quanto para os padrões sociais: 

 
Para a humanidade, o vestir-se é pleno de um profundo significado, 
pois o espírito humano não apenas constrói seu próprio corpo como 
também cria as roupas que o vestem, ainda que, na maior parte dos 
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casos, a criação e confecção das roupas fiquem a cargo de outros. 
Homens e mulheres vestem-se de acordo com os preceitos desse 
grande desconhecido, o Espírito do Tempo (KOHLER, 2009. p. 57). 
 
 

 O corpo é um meio de individualização, um objeto que transmite o modo co-

mo o sujeito quer ser visto e interpretado pelo outro. O corpo passa a ser visto muito 

mais por aquilo que possui do que por aquilo que é de verdade, pelo seu não natural. 

Sendo assim, conforme estudado por Castilho (2008), o sujeito ao assumir uma apa-

rência corpórea está consolidando parte da sua identidade1. (SANTA’ANNA apud 

CASTILHO, 2011) 
 
A possibilidade de redesenhar o próprio corpo, em razão da eterna 
insatisfação humana com a própria aparência, é um dos moventes 
que permitem a transformação do ser humano biológico ou “mais na-
tural” em ser cultural. A imagem que um sujeito cria de si mesmo ex-
prime-se, então, em codificações, em seu modo de parecer, de mos-
trar-se para ser visto (CASTILHO, 2008, p. 81).   
 

Segundo Villaça (1998), esse jogo de aparências, do ser/parecer, da trans-

formação plástica corpórea, faz com que o corpo se consolide como um produto ide-

alizado pelas mídias da sociedade de consumo estabelecida hoje, fazendo então o 

sujeito ser referenciado pela sua plasticidade corporal e não mais pelo corpo ‘natu-

ral’, que por sua vez torna-se obsoleto. 

 

 Para Castilho (2008), o artista e o designer lidam com questões sobre a arte e 

o vestuário de maneira quase conjunta, pois os dois, em seus respectivos estúdios 

elaboram novas formas, novas cores, novas misturas de técnicas, de tecidos e tintas, 

para que a inovação aconteça. Mas, de forma alguma pensam em diferentes tipos 

de formas corporais que não conseguem se adequar ao novo proposto por eles; 

dessa maneira, o corpo tem que se moldar a essa plasticidade, para conseguir se 

sentir pertencente a esse novo padrão. 

 

O corpo é modificado a todo o momento pelos acontecimentos em seu entor-

no: pela mídia, pela sociedade, pelo Estado, pela Igreja e até mesmo pela Arquitetu-

																																																								
1De acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica da questão, a identidade 
é formada na “interação" entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior 
que é o "eu real", mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 
"exteriores" e as identidades que esses mundos oferecem. (HALL, 2014, p.8)	
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ra, descreveu em seu livro ‘Narcissus: AnatomyofClothes’ que as formas da arquite-

tura de uma época determinam as formas da indumentária do mesmo, ou seja, “A 

arquitetura afetou a roupa, as roupas modificaram a anatomia” (HEARD apud CAS-

TILHO, 2011) 

 

Essa dissertação será construída em três capítulos o primeiro possui três sub-

títulos, o segundo capítulo possui quatro subtítulos e o terceiro possui três subtítulos. 

 

O primeiro capítulo aborda a construção criativa da autora, com seus proces-

sos criativos, quais são os objetivos dela para com a roupa diretamente no corpo, o 

corpo por ela estudado e seus processos de criação, como funciona a questão da 

moulage – técnica que cria a peça de roupa diretamente no corpo da mulher ou na 

manequim – como que ela é desenvolvida em vários tipos de corpos femininos. 

 

No segundo capítulo mais aprofundado na questão histórico-social do copo 

feminino, como que foi disciplinado e moldado por uma sociedade, pela Igreja, pela 

família e pela moda, como que as mudanças de padrões influenciavam diretamente 

no corpo feminino, como a Igreja tratava a mulher e como a educação feminina era 

feita para que elas se tornassem donas de casa e obedientes ao pai, aos irmãos e 

ao marido. 

 

Finalizando com o terceiro capitulo que fala do corpo em relação às mídias 

sociais, e como elas são as principais precursoras da ditadura da beleza e da disci-

plinarização feminina. Sem pretender esgotar o tema, para instigar outros pesquisa-

dores a refletir e responder possíveis lacunas. 
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1. CORPO – MOULAGE: A TRAJETÓRIA 
 

1.1. A PRÁTICA DO CORPO 

 
O nosso explorador do futuro já não poderá distinguir o ideal estético 
difundido pelos mass mídia do século XX e passa. Será obrigado a 
render-se diante da orgia de tolerância, de sincretismo total, de abso-
luto e irrefreável politeísmo da Beleza. (ECO, 2010, p.428). 

 
 

Ao se observar a cidade de São Paulo hoje, a sensação que se tem é de 

uma espécie de constante revolução de aparência, da autoimagem2, atitude, costu-

mes e moda; corpos tatuados e enfeitados, andares e gestos se sobressaem e bus-

cam identidades nos espaços públicos, como adornos dessa nova urbe multifaceta-

da. Nessa “modernidade líquida”3, as formas, como os líquidos, são determinadas 

por aquilo que elas contêm, ou seja, a distância entre suas moléculas é suficiente 

para lhes adequar a qualquer meio, tomando sua forma, e todas as formas, nessa 

‘liquicidade’ da cultura pós-moderna. Essas novas linguagens viraram aparições, 

presença fugidia que emergem e desaparecem ao toque delicado da pontinha do 

dedo em minúsculas teclas (SANTAELLA, [S.I.])4. 
 

Pele, como primeiro invólucro do corpo, tem como um dos significados o cor-

po-ser (o corpo natural, aquele com o qual o sujeito nasce), o corpo-identidade (o 

que o sujeito busca de aparência para pertencer a uma sociedade), corpo-

pertencimento (o corpo que absorve os padrões para que ocorra a aceitação em um 

grupo social). Por esse motivo, a pesquisadora, que aqui escreve, defende a nature-

za, a beleza do ‘ser-natural’, que não precisa ser transformado única e simplesmente 

para seguir os padrões estéticos das sociedades, com a ilusão de deixá-lo dentro 

um padrão de beleza. A beleza é interna, é a identidade e a personalidade do ‘ser’. 

																																																								
2Norbert Elias compara com a auto estima e a auto consciência, que é o que o sujeito passa para a 
sociedade, ou o que ele pretende passar para a sociedade.	
3 Conceito criado pelo sociólogo ZygmuntBauman.	
4SANTAELLA, Lucia. Linguagens líquidas na era da mobilidade. Disponível em: 
<https://groupconnection.wordpress.com/2011/11/16/arquitetura-liquida/>. Acesso em: 2 nov. 2017.	
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No entanto, mulheres e homens são induzidos a se adaptarem aos padrões ditados 

socialmente e amplamente divulgados e incentivados pela mídia.  
 
“Por que o corpo tem que se modificar para englobar a moda? E não 
a moda se englobar ao corpo? [...] A moda é muita coisa. A moda es-
tá em tudo. Ela tem influência no corpo, na sociedade. Ela inclui, mas 
pode ser também muita má. É preciso saber onde se quer chegar.” 
(GARCIA, 20165). 

 
 

Padrões de beleza sempre existiram e foram seguidos na história da cultura. 

Modificam-se de geração para geração, pois os que não os seguem podem ser rejei-

tados pelo círculo social. Como em vários momentos podemos nos referir aos contos 

de Erasmo no texto Civillité, que fala sobre inúmeras ações que faziam um nobre 

realmente pertencer ao seu local, ou classe, gestos que podem o excluir ou lhe di-

famar, assim como na nossa sociedade as pessoas colocadas à parte pura e sim-

plesmente porque possuem algo que difere do comum. 

 

Elias (1994) desvela sobre a natureza exagerada, forçada, e relata repetida-

mente em seus textos sobre a corte, assim como em suas instruções de comporta-

mento que por ventura se transformam em um espelho que se repete como se fosse 

um espelho de costumes. Desse modo, sempre replicaremos o que os olhos nos 

mostram e não o que a sociedade fala. Portanto, costumes repetidos tornam-se pa-

drões seguidos. 

 

Nesse sentido, a memória buscada por Gabriel Tarde, um filósofo que fala 

sobre a onda das repetições, que é como pensar em uma micro onda que lança o 

pensamento inovador e depois as ondas se agitam com a autoimagem formada pelo 

individuo até que, por fim, vem a onda da mídia de massa e coloca-se no patamar 

que podemos chamar de um novo padrão exigido.  
 
bom comportamento” [...] é representado por um conceito bem claro. 
[...] a classe alta secular da idade média, [...], deu expressão á sua 
auto – imagem, tornava-a excepcional. [...] autoconsciência [...] e o 
comportamento socialmente aceitável em forma divergente (ELIAS. 
1994, p. 76). 

 

																																																								
5 Entrevista da pesquisadora no dia 01 mar. 2016 para o Blog <modasemcrise.com>.	
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Com a paixão pelo corpo-pele, pelo significado do natural e por uma estética 

do futuro, a pesquisadora aprofundou-se nos meios e estudos sobre moulage, mo-

delagem e novas formas de moldar a roupa diretamente no individuo, para que ele 

sinta-se único, como um ser ‘belo’ valorizando, assim, as atribuições peculiares de 

cada ‘ser’ e moldando, então, a roupa como o corpo permite, segundo seus desejos, 

suas curvas e suas particularidades. 

 

A moulage, técnica de construção do vestuário diretamente no corpo, faz com 

que a mulher possa se admirar sem que a mídia ou a própria sociedade fale ou dite 

o que é certo ou errado, pois a mídia dita a moda para o mundo e não para um cor-

po singular, para um corpo que é único, para um sujeito singular. Essa singularidade 

torna o ser humano uma identidade peculiar, uma identidade repleta de repertório. 

 

Sendo assim, esse estudo da moulage diretamente no corpo vem com o obje-

tivo de problematizar o corpo como único e natural, uma forma de valorização do 

belo natural, um modo de mostrar as mulheres que elas são lindas e independentes 

dos corpos que possuem, um jeito de contextualizar o corpo como algo singular e 

peculiar. É preciso vestir o corpo com tecido, e não apenas construir um vestido 

(STEVENSON, 2012, p. 105). 

 

Apesar da característica efêmera da modernidade, que Lipovetsky chama de 

moda, é, ao mesmo tempo, o fator que anuncia a quebra com a sociedade tradicio-

nal, de estabilidades definidas por costumes herdados de gerações, e o ponto de 

partida do processo de transformação do indivíduo “cujo ‘centro’ consistia num nú-

cleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se 

desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo” (HALL, 2014, 

p.10) em um indivíduo que se alimenta da “desqualificação do passado e a valoriza-

ção do novo; a afirmação do individual sobre o coletivo, graças à subjetivação do 

gosto; o reinado do efêmero sistemático” (CHARLES, 2011, p.18). 

 

Paradoxalmente, é a própria moda que revoluciona as estruturas sociais exis-

tentes, abrindo possibilidades para a Moulage enquanto processo criativo e questio-

nador do corpo. 
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 A modernidade segundo Karl Marx, que quebrou os paradigmas da tradição 

e aplicou uma nova lógica ao mundo moderno, que coloca os sonhos, as esperan-

ças, enfim, que inverte “a ordem da temporalidade e fazer do futuro, e não mais do 

passado, o lócus da felicidade vindoura e do fim dos sofrimentos”, pode se concreti-

zar (CHARLES, 2011, p.14).  

 

A modernidade em que se encontra o mundo em pleno século XXI desloca 

identidades, representações e padrões. Como afirma Hall (op. cit. p. 39, 40), “geral-

mente se concorda que, desde os anos 1970, tanto o alcance quanto o ritmo da in-

tegração global aumentaram enormemente, acelerando os fluxos e os laços entre as 

nações”.  

 

Surge outra modernidade, um período curto de transição entre a primeira e a 

segunda modernidade, em que a moda se insere intimamente no corpo social e “se 

submete aos três componentes essenciais (efêmero, sedução, diferenciação margi-

nal) da forma-moda e se apresenta como sociedade superficial e frívola, que impõe 

a normatividade não mais pela disciplina, mas pela escolha” (CHARLES, op. cit., 

p.19). 

  
O neologismo pós-moderno tinha um mérito: salientar uma mudança 
de direção, uma reorganização em profundidade do modo de funcio-
namento social e cultural das sociedades democráticas avançadas. 
Rápida expansão do consumo e da comunicação de massa; enfra-
quecimento das normas autoritárias e disciplinares; surto de indivi-
dualização; consagração do hedonismo e do psicologismo; perda da 
fé no futuro revolucionário; descontentamento com as paixões políti-
cas e as militâncias (LIPOVETSKY, 2011, p.52). 

  
 

A moda atingiu sua forma, lado a lado com o processo de globalização nos 

anos de 1990. Iniciava-se, nessa mesma época, o que foi chamado de revolução 

digital. Graças ao consumo de massa, esse fator crescente que confere poderes 

plenos e absolutos à moda, o mundo pós-moderno emerge salientando dois parado-

xos distintos e complementares. O primeiro deles, referente à sua lógica, é expresso 

pela valorização da autonomia do indivíduo ao mesmo tempo em que eles se tornam 

cada vez mais independentes. O segundo, quanto à identidade destes mesmos indi-
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víduos autônomos e independentes, se forma a partir da ampliação do leque de es-

colhas possíveis na condução da vida individual. Enquanto há tendências à irres-

ponsabilidade com relação a estas escolhas, o que se verifica na maioria das pes-

soas são escolhas pensadas e responsáveis, fruto de um processo de pesquisa e 

autodidática. A disciplina não ocorre mais através dos valores tradicionais ou mo-

dernos. Como defende Foucault em sua extensa obra, a função última da disciplina 

é padronizar as condutas sociais e psicológicas dos agentes sociais, de forma con-

troladora e burocrática, para que cada indivíduo possa aprimorar ao máximo sua 

produção. Com o que se denomina pós-modernidade, a disciplinarização através da 

coerção, das leis, do behaviorismo, cede lugar a um espaço de escolhas onde essas 

fôrmas disciplinadoras são substituídas por fatos e informação; pela propaganda e 

pela sugestão; pela psicanálise e por uma bolha de consciência social.  

 

Nunca se foi tão livre, é verdade, mas a aflorarão os sentidos dos perigos e 

contrapontos do mundo, também nunca haviam sido tão intensos quanto nesta era 

transitória. Mas transitória a quê, afinal? 

  
Tendo-se vivido um breve momento de redução das pressões e im-
posições sociais, eis que elas reaparecem em primeiro plano, nem 
que seja com novos traços. No momento em que triunfam a tecnolo-
gia genética, a globalização liberal e os direitos humanos, o rótu-
lo pós-moderno já ganhou rugas, tendo esgotado sua capacidade de 
exprimir o mundo que se anuncia (LIPOVETSKY, op. cit., p.52). 

  

Bem-vindo à nova modernidade ou, então, à hipermodernidade, onde todos 

os alicerces sociais determinados pela moda encontram-se elevados ao seu ponto 

de excitação máxima: hiperconsumo, hipercapitalismo, hiperindividualismo. Neste 

momento, o consumo torna-se sinônimo de prazer e o luxo, a emoção, em sua bus-

ca por mercados e consumidores, passa a usufruir da mesma adrenalina que 

um loop de montanha-russa proporciona ao público, ao mesmo tempo em que as 

condições precárias de emprego, ou mesmo a falta de um, também se elevam; o 

que na pós-modernidade havia se tornado prazer hoje volta a ser desprazer. 
 
A sociedade que se apresenta é aquela na qual as forças de oposi-
ção à modernidade democrática, liberal e individualista não são mais 
estruturantes; na qual periclitaram os grandes objetivos alternativos; 
na qual a modernização não mais encontra resistências organizacio-
nais e ideológicas de fundo. [...] Até as classes e as culturas de clas-
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se se toldam em benefício do princípio da individualidade autônoma. 
O Estado recua, a religião e a família se privatizam, a sociedade de 
mercado se impõe (LIPOVETSKY, op. cit., p.54). 

  

Reconciliando a temporalidade presente ao gozo do passado, como era nas 

sociedades tradicionais, a hipermodernidade reedita também a questão do fazer-se 

responsável com o domínio do medo sem, ao mesmo tempo, retroceder aos padrões 

da primeira modernidade. A hipermodernidade reedita os avanços rumo à liberdade 

que a pós-modernidade havia prometido de uma forma disfarçadamente pseudo-

conservadora, maquiada pela sociedade de escolhas e individualização, por um su-

jeito descentrado, fragmentado, que busca no interior de si, do si que pensa local e 

age global, para tomar suas decisões. 

 

A busca por esse interior de si remete-se a moulage, um processo que busca 

a valorização do ‘eu’ e do ser, sendo assim essa prática leva o sujeito a um momen-

to único onde ocorre a descoberta do corpo natural, conforme o corpo vai sendo uti-

lizado como suporte para a criação da vestimenta. 

 

 

1.2. O CORPO COMO SUPORTE 

 
 

Entende-se o ‘corpo suporte’ como a tela em branco frente ao pintor ou as 

páginas a serem escritas por um escritor.   

 

O embrião dessa concepção foi gestado no trabalho desenvolvido na faculda-

de de Moda, que trabalhava a questão da cirurgia plástica como forma de mascarar 

o corpo não aceito pelo social, pois, segundo Le Breton (2003), o corpo na visão dos 

gnósticos é uma indignidade; por isso o ódio ao corpo, porque o corpo é vitima da 

duração, ou seja, das mudanças corporais e do envelhecimento, sendo assim ocor-

reu o seguinte pensamento, porque o corpo tem que ser o ideal de beleza e perfei-

ção se o mundo é imperfeito. 
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Conforme ocorreu o desenvolvimento deste pensamento, eu, como estilista, 

desenvolvi uma técnica dentro da moulage, que é a moulage desenvolvida direta-

mente no corpo da pessoa, no caso somente ainda feita em mulheres. 

 

Sendo assim, ocorre da seguinte maneira: a mulher que está em busca de va-

lorização do seu corpo e aceitação do seu “eu”, permite-se ser feita de uma tela em 

branco para a criação de um modelo único e somente para o seu corpo. 

Dessa forma, ocorre a criação de uma peça de roupa feita nos moldes do 

corpo dela, sendo este magro, gordo, obeso ou esquelético, formando uma roupa 

assimétrica ou simétrica ‘(des) disciplinada’. Quem vai ditar isso são as formas cor-

porais, pois o corpo humano, por natureza, não é simétrico. 

 
A "fabricação" que se quer detectar é uma produção, uma poética - 
mas escondida, porque ela se dissemina nas regiões definidas e 
ocupadas pelos sistemas de "produção" e porque a extensão sempre 
mais totalitária desses sistemas não deixa os "consumidores" um lu-
gar onde possam marcar o que fazem com os produtos (CERTEAU, 
1980, p. 39). 

 

Essa técnica/fabricação de construção do vestuário utiliza-se do corpo como 

suporte, assim como o pintor utiliza-se da tela como suporte para sua obra e, simbo-

licamente, o escritor em seu texto. Com esse pensamento posso dizer que o corpo 

feminino é uma tela a ser pintada para que o mundo veja a beleza natural que será 

desvelada ao termino da criação/produção. 

 

Sendo assim, essa criação pode ocorrer de duas maneiras: a primeira segue 

uma linha mais tradicional, mais cautelosa, em que ocorre, primeiramente, uma cria-

ção em forma de desenho, mostrando para a mulher o que foi pensado ao olhar para 

o corpo dela e com a aprovação a peça do desenho é construída diretamente no 

corpo dela. Platão considera o corpo humano como túmulo da alma, imperfeição 

radical, a alma caiu dentro de um corpo que a aprisiona (LE BRETON, op. cit., p.13). 
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Figura 1: Processo Criativo Tradicional: realizado da forma mais tradicional, fazendo primeiro o desenho e de-

pois construído no corpo. 
 

O segundo método é a criação espontânea que é realizada sem um desenho 

prévio, totalmente momentâneo, somente com o tecido escolhido pela mulher e co-

locado diretamente no corpo dela, com um único recorte para que a cabeça passe. 
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 Figura 2: Processo Criativo Espontâneo: com mais espontaneidade, somente com tecido e o corpo da mulher. 

 

Porém, utilizo mais alguns métodos criativos que, nesse caso, é desenvolvi-

mento de coleção na integra, o primeiro é o método tradicional e os outros são for-

mas que ao longo da faculdade e da carreira foram sendo desenvolvidas para que a 

criatividade seja explorada ao máximo. Essas ‘maneiras de fazer’ constituem as mil 

práticas pelas quais usuários se re-apropriam do espaço organizado pelas técnicas 

de produção sociocultural (CERTEAU, 1980, p41). 

 

Primeiramente, o tema da coleção é escolhido, com imagens, momentos atu-

ais, filmes, fotografias, livros ou somente livros de decoração. Em seguida ocorre a 

criação da cartela de cores, com base no tema escolhido, fazendo com que a cole-
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ção comece a se moldar com referências; no terceiro momento ocorre o processo 

criativo dos desenhos que serão inspirados nas imagens; adiante teremos a coleção 

desenhada e, por fim, passamos à moulage que é a confecção da peça de forma 

artesanal. 

Para que o processo de criação desenvolvido por mim ocorra existem 6 cami-

nhos diferentes:  

 

I. Primeiro: caminho possui o nome de cinco sentidos; escolhemos músicas, 

imagens, comidas para o paladar, cheiros para olfato e matérias primas para 

o tato. Todo esse processo nos levará a sentimentos que nos impulsionam 

para a criação de uma peça única e totalmente repleta de conceito e história. 

 

II. Segundo: caminho nos leva ao nome, olhar criar, compondo-se das seguintes 

questões: trabalhar a observação e perspicácia; sendo assim ocorre a esco-

lha de imagens com formas inovadoras; como por exemplo, a imagem de um 

jardim e nela a escolha do canteiro. Com a ajuda de um papel vegetal e um 

lápis contorna-se a forma escolhida (canteiro) e passamos para um papel 

Kraft com o tamanho de escolha particular, transferindo, então, nas mesmas 

proporções, a forma que retirou da foto no tamanho A4 para um tamanho 

maior. Após esse processo calculado escolhemos um tecido de nosso agrado 

e recortaremos aquela forma para que possa colocar sobre o manequim e 

criar algo inédito. 
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Figura 3:Processo Olhar Criar: passa a forma retirada do livro para o tecido. 

 

III. Terceiro caminho é o dos recortes: repetiremos o segundo processo, porém 

por duas vezes para que ocorra a sobreposição das formas, criando algo que 

não foi retirado diretamente do livro e sim de nossa imaginação. 

 

IV. Quarto processo possui o nome de retalhos: consiste em refletirmos acerca 

da sustentabilidade, trabalhada no mundo atual. Portanto, ocorre a apropria-

ção de retalhos de tecidos ou roupas usadas que não se utilizam mais para 

que possamos transformar peças descartáveis em peças totalmente diverti-

das e novas para uso pessoal. 

 

V. Quinto processo nos leva a uma técnica de criação de vestuário, advinda do 

Japão do século XIX, ensinada até os tempos atuais, nas universidades de 

moda do Japão e da Europa; que ocorre da seguinte forma: utilização de for-

mas geométricas para a formulação de um vestuário, quando eles recortam 

círculos, quadrados, retângulos e triângulos para que dessas formas saiam 

peças. Para que essas formas geométricas caibam no manequim é preciso 

unir dois recortes do mesmo formato e costurar as laterais para que, em se-

guida, seja feito dois furos que possibilitam a mobilidade para entrar no ma-

nequim. 
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Figura 4:Técnica Japonesa:  formas circulares, podendo também criar com retângulos e triângulos. 

 

Sendo assim, o corpo nesse processo é um suporte para o artista fazer a sua 

obra no corpo do sujeito, pois, com o advento da bodyart6 o corpo foi explorado co-

mo um último suporte de expressão; analogamente vem a moulage, que sem o cor-

po ou o manequim ela não existiria, formando, então, um diálogo entre o tecido e 

corpo, pois o corpo não é somente um local, mas também uma fala única que cada 

sujeito possui um repertório diferente “[...] moda, [...], determinado gosto, ideia, ca-

pricho, ou das influências do meio. [...] Arte e técnica de vestuário, [...], modo, vonta-

de de vestir [...].” ( FREYRE, 1987, p.17). 

 
 
 

																																																								
6BodyArt é uma técnica artística em que o corpo é usado como o principal elemento da obra; o corpo 
está presente na obra como suporte ou ele mesmo sendo a obra.	
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1.3. A FALA DO CORPO 
 
 
 

O corpo em desconstrução encontra-se no século XXI, era da contempora-

neidade, dos gêneros indefinidos, das mulheres poderosas e ‘livres’, das mulheres 

que lutam por sua independência, fazendo com que o sujeito que interpreta entenda 

o corpo natural (corpo natural é delicado, pois o corpo no momento do nascimento 

ele já não é mais natural, pois a sociedade o molda conforme ela dita as regras e 

padrões de sociabilidade, sendo assim o corpo aqui tratado se refere ao corpo em 

que a pessoa nasceu ou o que ela sente que deveria ter nascido). Por meio desse 

pensamento, a autora criou uma forma de construir peças do vestuário feminino de 

um modo, “feição ou forma particular; jeito; sistema, prática [...]” que as valorize 

mostrando como a beleza delas não precisa estar dentro de um padrão para se ex-

pressar (FREYRE, op. cit., p.17). 

 

Segundo Freyre a moulagem (ibidem, passim) encaixa-se como um comple-

mento para a beleza feminina, ela se torna uma expressão complementar. Portanto, 

a moulage no corpo é algo à beira da arte, pois cria um diálogo para com o corpo da 

mulher, sem perder o seu belo natural. 

 

Ao longo da sua história a moda foi uma conversa entre os gostos pessoais, a 

pressão e um consenso coletivo, conforme o pensamento de Freyre (ibidem, pas-

sim). Sendo que a pressão e o consenso coletivo estão andando juntos, fazendo 

com que o consenso coletivo, não ocorra sem a pressão estabelecida pela ditadura 

da beleza, o gosto pessoal é o ultimo a ser ouvido. Para Freyre “[...] diz que as exi-

gências da moda – ou das modas – constituem desafio a gostos pessoais e indivi-

duais, provocando a necessidade de reconciliações entre tais exigências e esses 

gostos” (ibidem, p.19). 

 

 Essas reconciliações corresponderiam ao fato de simplesmente pensar, se 

isso importa para a mulher, importa em estar fora da moda ou não, mas, em muitas 

épocas, a moda era questão de diferenciação social, seus signos representavam 

classes, portanto, mesmo querendo ser transgressora, a mulher tinha que se enqua-
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drar dentro do padrão estabelecido, pois se essa não o fizesse, ela teria que arcar 

com as exclusões de casamentos, de convites sociais, de uma vida em sociedade. 

 

Dessa forma, o gosto ou opinião feminina nunca importaram para a sociedade 

machista e patriarcal, sociedade liderada pelos homens, pois a mulher dependia de 

seguir as disciplinas estipuladas pela Igreja, Estado e moda para conseguirem arran-

jar um bom casamento e continuar a coexistir em sociedade. 

 

Essa questão de gosto e imposição feminina, com os seus direitos em relação 

a vestimenta, é algo recente segundo Freyre (1987), pois, agora no século XXI, co-

meçou a existir um tipo de mulher que luta em busca de afirmação, pelas suas for-

mas corporais únicas. São essas mulheres que, aos poucos, vão conquistar o seu 

espaço no vestuário, pois ainda hoje uma modelagem para uma brasileira segue os 

mesmo moldes industriais que para uma americana ou européia, pois, com o fast 

fashion, o diálogo de corpos e biótipos com a modelagem foi anulada, sendo que o 

corpo é o principal interlocutor entre as vestes e o consumidor. 

 

Portanto, em maio de 1985, a revista Bazaar7 pontuou sobre essa atual moda 

feminina, afirmando a vontade de poder de uma nova mulher, uma mulher mais po-

derosa que, segundo Freyre (1987), seria essa mulher que luta para que o corpo 

dela seja valorizado assim como as outras modelagens industriais. 

 

																																																								
7 Informação retirada do livro. 	
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Figura  5: Capa Vogue: Nova mulher, mais poderosa, vogue 1985 

<https://i.pinimg.com/236x/7d/cf/9b/7dcf9b8349b748d5d4698a5613bc8c65.jpg> 
 

Esse corpo da mulher poderosa passa uma mensagem, uma fala do corpo, 

para aqueles que a moda exclui, àqueles que o padrão exclui; dessa forma, o corpo 

fala em varias situações, assim como Foucault (1977), relatou “O corpo do acusado, 

corpo que fala e, se necessário, sofre [...]” (FOUCAULT, 1977, p. 39), ou seja, os 

corpos estão a todo o momento tentando passar uma mensagem, seja ela de sofri-

mento ou de prazer. 

 

 Para Castilho (2011), o corpo é uma mídia comunicativa, principalmente 

quando pensado no vestir de sensações epidérmicas, ou seja, o tecido da vestimen-

ta em contato com o tecido da pele humana, causando, então, sensações térmicas, 

epidérmicas e também, potencialidades mercadológicas, conforme o próprio nome já 

se refere: mídia comunicativa, sendo ele um corpo que fala. 

 

 Novamente pensando nas mulheres poderosas de Freyre (1987), elas se utili-

zam desse corpo natural e único, corpo em curvas, para passar a mensagem que as 
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mulheres não são padrões e sim corpos distintos que não possuem os estereótipos 

ditados pela mídia, sociedade e moda; dessa forma a moulage entra como uma for-

ma de apoio a essas mulheres que não querem se enquadrar a moda e nem dialo-

gar com os padrões, mas sim protestar contra eles, montando um diálogo com o 

corpo, oposto ao que a mídia prega.  
 
Ao assumir as formas sub-reptícias pela criatividade dispersa, dos 
grupos ou dos indivíduos presos agora nas redes da "vigilância". Es-
ses modos de proceder e essas astucias de consumidores compõem, 
no limite, a rede de uma anti-disciplina. (CERTEAU, 1980, p. 41) 

 

 A moda é um processo de transformação que, por meio da aparência corporal, 

causa a diferenciação ou a similitude, pois o corpo é um construtor de significados 

segundo Castilho (2011), o corpo a todo o momento está em diálogo, seja com a 

sociedade, com a mídia, com a moda ou com a própria vestimenta construída nele. 

 

 Nesse sentido, o ato de vestir constrói e articula-se com a aparência forman-

do então, segundo Castilho (2011), um discurso que pode estar presente as influên-

cias da mídia, da Igreja, da Educação feminina e da moda, por seus padrões ditato-

riais. Pois, a mulher ao longo da historia sempre foi disciplinada pela sociedade, 

formando então diálogos corporais forçados, vezes pela Igreja, vezes pela família ou 

pelo marido. 

 
[...] "estilo", sua totalidade própria, seus pressupostos que não de-
pendem do modo de estar no mundo e de tornar o mundo inteligível 
a si mesmo [...] governam a economia de um pensamento, determi-
nando suas preferências e desconfianças (CERTEAU, ibidem, p. 18). 
 

 Que por meio destes diálogos, o corpo natural, o estilo próprio e pensamento 

feminino eram anulados pela sociedade, pois a sociedade disciplinava, educava e 

prendia a mulher para que ela fosse submissa aos homens; a sociedade, por meio 

da educação vinda da Igreja, dos discursos médicos e higienistas, a fala do corpo 

feminino foi, por muitos anos, algo projetado e moldado por essas instituições. 
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2. TECENDO, MOLDANDO E COSTURANDO O CORPO 

 
 

2.1  DISCIPLINADO NA EDUCAÇÃO 
 

Essa preocupação para com o corpo que Le Breton (2003) se refere, vem 

sendo consolidada não somente pela mídia, mas também pela Educação, pelo Es-

tado, pela família e pela moda que dita os padrões a serem seguidos. 

 
A primeira era que as mulheres não tinham historia e não podiam, 
por isso, orgulhar-se de si próprias. A segunda era que não se nasce 
mulher, fica-se mulher; as mulheres são um produto de um processo 
complexo de aculturação, de uma construção histórica do espirito 
que determina seu papel social e seu comportamento diante do 
mundo. Nenhuma dessas observações era original (BOUTIER; JU-
LIA, 1998, p. 244). 

 
Boutier e Julia (1998) pesquisaram que os historiadores da Educação se da-

vam conta de que os ensinos voltados para os homens não eram os mesmos ofere-

cidos para as mulheres, pois, ao ver da sociedade e dos estudos médicos, a mulher 

não possuía a capacidade de aprendizado igual ao do homem. 

 

 Segundo Nadis (2001), com a vinda das idéias liberais, mais liberdade ao fe-

minino, mais oportunidade as mulheres, mais educação para as mulheres, eles, os 

europeus, pregavam a ideia da escola mista, para que as mulheres pudessem ter os 

mesmos direitos de estudo que os homens para que no futuro tivessem os mesmos 

direitos de trabalho. 

 

Segundo Matos (2006), a educação feminina no século XIX tornou-se o ponto 

chave para a disciplinarização da mulher: como moldá-la para a sociedade machista, 

pois era um meio de aperfeiçoamento físico e moral da mulher, ou seja, uma forma 

disciplinante, podendo ir mais a fundo, uma forma ditatorial em relação à mulher e 

seus feitos, seus lugares. Segundo Freyre (1987) essa relação ditatorial ficou bem 

explicita no século XIX, quando a burguesia brasileira começou importar bonecas 

louras e róseas para que as meninas, desde a infância, absorvessem o que era o 

ideal de beleza da época. 
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O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce 
uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de 
suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a 
formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto 
mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então 
uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma 
manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 
comportamentos (FOUCAULT, op. cit., p. 127). 

 
Dessa forma, a disciplina (mandamentos estipulados pela igreja, regras que a 

sociedade estipulava, comportamento e vestuário ditados pela moda) para com a 

mulher sempre existiu, focando na obediência da mulher perante o homem, pois isso 

seria útil para o marido, fazendo com que a mulher não demonstrasse nenhum tipo 

de argumento, ou contradissesse o homem perante a sociedade e essa disciplina 

começou na educação feminina, que era completamente castradora, pois, Foucault 

(1977) relatou que a disciplina é uma política do detalhe, logo, a educação precisava 

aparar esses detalhes. 

 

 Segundo Boutier e Julia (1998), escritoras feministas insistiam que a educa-

ção feminina era imperfeita desde o século XVII, porém, já na segunda metade do 

século XIX a educação se tornou de extrema importância, atingindo homens e mu-

lheres, sendo assim, tornou-se necessário o ensinamento de valores, como estabe-

lecer padrões a serem aceitos e incorporados como natural, dessa maneira o pro-

cesso educacional funcionou como uma construção social e corporal dos sujeitos. 

 

 O processo educacional influenciou não somente em educação teórica, mas 

também em questões comportamentais, posturais, gestuais, moldando assim os su-

jeitos para que eles seguissem o que os educadores acreditavam como correto. To-

da essa preocupação com a moral e os bons costumes femininos impediu-lhes de 

freqüentar a Universidade, fortalecendo assim um corpo educado que segue pa-

drões, uma forma disciplinadora do corpo nas escolas, era o ensino feminino, que 

ficava somente em funções maritais e familiares, como ser uma boa esposa e uma 

boa mãe. Lê-se: “[...] internato e externato para meninas, definiam-se como um es-

tabelecimento em que distribuía aquela educação moral e intelectual condizente com 

sexo feminino [...]” (MATOS, 2006, p. 181). 
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Conforme pesquisas de Matos (2006), a educação feminina servia como uma 

forma de polimento social, pois implantavam obrigações como: ser recatada, sub-

missa, íntegra, além de refinamentos do caráter; as que não possuíssem esses valo-

res eram consideradas ‘desvios da natureza’. 

 

O corpo educado toma forma pela educação feminina ensinada nos conven-

tos, nos recolhimentos, lugares de doutrina católica, como as mulheres foram edu-

cadas para servir e não para serem livres, sendo assim, a educação feminina era 

doutrinadora e castradora, fazendo com que as mulheres fossemcolocadas a mar-

gem pela sociedade. 

 

 Segundo Le Breton: “O extremo contemporâneo define um mundo em que a 

significância da existência é uma decisão própria do indivíduo e não mais uma evi-

dencia cultural” (op. cit., p.31). Seguindo essa linha de pensamento, a mulher anteri-

or ao contemporâneo, ou seja, a mulher do século XIX ao XX não pode ser a própria 

essência, pois os homens escolhiam o seu destino, antes do marido, o pai e, depois 

do casamento, o marido. 

  

Le Breton afirma: 

 
[...] o corpo é uma medida do mundo, uma rede jogada sobre a mul-
tidão de estímulos que assaltam o individuo ao longo de sua vida co-
tidiana e que só retém em suas malhas os que lhe parecem mais 
significativos. [...], o individuo interpreta seu meio por intermédio de 
seu corpo e age sobre ele de acordo com as orientações provenien-
tes de sua educação ou de seus hábitos (op. cit., p. 190). 

 

 Pépin e Braunsteim, por outro lado, mencionam: 

 
A percepção do corpo na literatura está muitas vezes condicionada 
pelos simbolismos que emanam das filosofias que os suscitam. Para 
Pascal, o corpo era fonte de todos os pecados; para Descartes, cor-
po e espírito só se encontram na glândula pineal, em tudo o mais es-
tão separados. Para um, o corpo é um fardo que é necessário carre-
gar; para outro, uma maquina cujo mecanismo é preciso compreen-
der. Isto produziu duas maneiras de apreender. Ou o corpo esta su-
jeito a estados de alma, faz parte de uma encenação cuidada, mas 
só nos aproximamos dele por artificio, o , pelo contrario, é objeto de 
estudos precisos e torna-se objeto de ciência (PÉPIN; BRAUNS-
TEIM, 1999, p.79). 
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 Conforme o pensamento de Le Breton (2003), o contemporâneo extremo eli-

mina o corpo e o transforma em dados, essa eliminação do corpo humano mostra 

disciplina por meio da sociedade e padrões a serem seguidos. Essa eliminação do 

corpo em questão nos leva ao momento da historia em que a mulher foi mantida em 

casa por ordens sociais, patriarcais e religiosas, ordens nas quais o dever da mulher 

era o de ser uma boa mãe e uma boa esposa, passando adiante os preceitos religi-

osos ensinados nos conventos.  

 

Essa educação feminina católica servia para retirar a mulher do espaço públi-

co para que ela fosse o elo entre a família e a Igreja, pois, segundo Ximenes (2011), 

a família significava a dignidade para os cidadãos e os princípios dessa instituição 

eram vividos pelas mulheres, sendo que eram elas que passavam essa educação 

religiosa para a família. 

 

 A rigidez da educação feminina católica estipulava que o espaço geográfico 

da mulher era restrito ao lar, fazendo com que ocorresse a mortificação dos corpos 

femininos porque elas não existiam para sociedade, somente para o lar, pois essa 

não podia se ausentar do lar sem a presença do marido e mais adiante somente se 

houvesse alguma necessidade para o lar.  Esse pensamento direciona ao corpo au-

sente, sem nome, que produz um corpo sem identidade estética, podendo então fa-

zer uma analogia entre esse corpo feminino mortificado para com a sociedade pela 

rigidez familiar e esse corpo que perde sua silhueta por conseqüência da mídia. 

 

Assim, com o dever religioso e de mulher do lar, ela tinha a obrigação de ser 

submissa ao marido, conforme consta no código civil brasileiro de 1916 que possuía 

o artigo 242 que dizia: 

 
Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido (art. 251):  
I - praticar os atos que este não poderia sem o consentimento da mu-
lher (art. 235);  
II - alienar ou gravar de ônus real, os imóveis de seu domínio particu-
lar, qualquer que seja o regime dos bens (arts. 263, II, III e VIII, 269, 
275 e 310);  
III - alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outrem;  
IV - Aceitar ou repudiar herança ou legado.  
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V - Aceitar tutela, curatela ou outro “múnus” público.  
VI - Litigar em juízo civil ou comercial, a não ser nos casos indicados 
no arts. 248 e 251.  
VII - Exercer a profissão (art. 233, IV).  
VIII - contrair obrigações, que possam importar em alheação de bens 
do casal. (grifos nossos) 

 

As mulheres eram constantemente vigiadas, primeiramente pelo pai e, após o 

casamento, pelo marido, mais um indício da mortificação da mulher e seu corpo pe-

rante a sociedade, pois, segundo Freyre, (1987) as mulheres casadas que se apre-

sentavam em público com o marido servia somente para ressaltar ao homem como 

ele era próspero. 

 

 A pesquisadora Nadis (2001) afirma em seu livro Destino Biológico que a 

Igreja considerava a educação feminina em casa, um tanto quanto prejudicial, pois 

as deixava preguiçosas. Assim, foram criados os recolhimentos, que eram locais 

onde se ensinava cozinhar, bordar, costurar, feitos domésticos e, por fim, ‘segurar 

marido’, esse fato nos leva ao corpo disciplinado pelo Estado, que trata a mulher 

como um ser a ser domesticado pelos homens, pelo pai e pelo marido e pelas insti-

tuições sociais, ou seja, a sociedade. Sendo assim, segundo Foucault (1977), o cor-

po é colocado em um sistema de coação, privação e obrigação. O corpo é obrigado 

a seguir as normas que a sociedade impõe. 
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2.2    DISCIPLINADO PELO ESTADO 

 
 

 Como o corpo é disciplinado pela sociedade, pelos códigos civis e pelos pa-

drões ditatoriais da moda, como esses fatos interferem no sujeito para que ele siga 

certa regra em função de não se sair acima da sociedade, ou a baixo, porém a pes-

quisa aqui desenvolvida tem como objetivo focar na mulher, em como esses dogmas, 

essa imposição do comportamento afetou a mulher, a vida dela na sociedade. 

 
A formação da sociedade disciplinar esta ligada a certo numero de 
amplos processos históricos no interior dos quais ela tem lugar: 
econômicos, jurídico – políticos, científicos, enfim. (FOUCAULT, 
1977, p191). 

 
Conforme Foucault (1977) remete-se a mulher, sendo disciplinada pela socie-

dade machista e patriarcal – sociedade na qual o homem tem o poder de fala acima 

da mulher – pela educação, pela igreja, pelas mídias e pela moda, o grande ditador 

da beleza. Dessa forma, a mulher sofre por ser mulher, por não estar na moda, por 

“não” ser inteligente, por não possuir o corpo esperado pelo padrão da época e por 

não suprir as expectativas do homem. 

 

Segundo Boutier e Julia (1998), a mulher antes de emergir na sociedade com 

seu lugar de fala marcante, iria sofrer como vitima de uma conspiração (decreto de 

1793) masculina para fazê-la calar-se, portanto, segundo Matos (2005), os discursos 

médicos mostravam que a mulher não poderia exercer suas capacidades mentais e 

intelectuais, pois os ciclos de menstruação, gestação, menopausa e puberdade de-

pendiam do ovário, e na visão médica o ovário e o cérebro não podiam evoluir juntos, 

pois se acontecesse poderia produzir um ser débil, um ser nervoso, estéril e talvez 

pudesse na "pior" das hipóteses gerar crianças defeituosas ou mal formadas, sendo 

assim as mulheres não poderiam estudar e nem abusar de sua intelectualidade para 

não prejudicar a reprodução. 

 

Ele a identificava por sua sexualidade e seu corpo, enquanto o homem, por 

seu espírito e energia. O útero definia e determinava o comportamento emocional e 

moral da mulher. (ROUSSEL apud XIMENES, 2011, p. 38). Seguindo esses precei-

tos médicos no período oitocentista (1800 a 1899), os médicos diziam que os ho-
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mens eram biologicamente fortes e as mulheres eram fracas, tímidas e apagadas, 

chegando a considerá-las anjos e crianças, dessa forma as baniam de atividades 

que pudessem promovê-las social ou politicamente, porém na virada do século XVIII 

para o século XIX segundo Ximenes (2011), houve na França uma tentativa de mu-

lheres revolucionarias de adentrarem na vida social e política, mas essa conduta de 

reivindicar um novo espaço social fez com que os homens se sentissem ameaçados. 

 

Sendo assim, esse sentimento de ameaça vindo dos homens fez com que 

ocorresse o decreto de 1793, que segundo Ximenes (2011), foi o que colocou fim as 

atitudes patrióticas das mulheres e aos comitês e levou ao fechamento de associa-

ções femininas, pois o que causava mais sofrimento as mulheres era a culpabilidade 

induzida, pelos discursos médicos, que insistiam em provar que o corpo feminino 

havia sido feito somente para os trabalhos domésticos e não para estar em socieda-

de. 

Dessa forma, segundo Matos (2005), os discursos médicos eram de forma ul-

trapassada que levavam a crer que a mulher realmente era um ser incapaz de ter 

duas funções, por esse motivo as meninas eram levadas para clausura ou internatos 

que a preservavam com a castidade intacta, sendo assim eles “impediam" "defeitos 

ordinários do sexo feminino" (NADIS, 2001), essa expressão era dita pelos educado-

res dos conventos e dos recolhimentos onde meninas eram instruídas para serem 

objetos do lar. 
 
[...] sua natureza sensível é admirada pelos homens. A percepção de 
seu corpo é de que seu esqueleto é pouco desenvolvido, com mãos 
e pés pequenos; mas esse corpo também deve informar sobre as 
funções naturais da reprodutora: as ancas deveriam ser redondas 
(XIMENES, 2011, p. 39). 

 

 Segundo Ximenes (2011), Tomás de Aquino já insistia desde XIII, que a mu-

lher fazia parte do homem, portanto ela deveria exercer o papel dentro do âmbito 

familiar e ser um modelo de conduta passiva e submissa, conforme esse pensamen-

to vai percorrendo os séculos, os discursos para com as mulheres se tornam cada 

vez mais preconceituosos.  

 

 Matos (2006) relata que o discurso sobre o feminino era envolto de preconcei-

tos como o discurso "cabelos longos idéias curtas", as mulheres instruídas eram tão 
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ridicularizadas que tinham aulas que as ensinavam a ler de um modo que não adqui-

rissem o gosto pela leitura, a educação que era dada as mulheres, as colocavam de 

modo inferior perante a sociedade, perante os homens, pois na verdade o “verdadei-

ro” dever da mulher era saber bordar, tocar piano, cantar, e ter paciência com crian-

ça e acima de tudo ter boas "ancas" para a parte da reprodução, esses segundo Xi-

menes (2011) eram os predicados que uma dama deveria apresentar para conseguir 

um bom casamento. 

 

Por esse motivo em 1984, segundo Boutier e Julia (1998), as mulheres e os 

homens tinham trabalhos diferenciados que a sociedade estipulou o que seria traba-

lho para uma mulher e o que seria trabalho para um homem, sendo assim, foram 

estipuladas profissões de homens e de mulheres, como por exemplo, enfermagem e 

pedagogia para mulheres, deixando então as outras para os homens. 

 

 O mais importante para a mulher era a honra, e para que isso fosse possível 

ela teria que seguir alguns preceitos como à castidade e a virtude, sendo assim, sol-

teira não podiam ter suas relações e quando casada deveria ser fiel ao marido. “A 

honra não deveria ser manchada, pois certamente comprometeria a boa reputação 

da família e, particularmente a do chefe da mesma” (XIMENES, 2011, p.40). 

 

 A pesquisa tem como enfoque as mulheres brancas da burguesia, porém to-

das – negras, pobres, escravas, senhoras da burguesia, brancas pobres – tinham 

que seguir as regras estipuladas pelo código moral, cada uma em sua maneira e 

lugar na sociedade, que a própria sociedade machista construía para que houvesse 

a divisão das mulheres honradas e as não honradas, as não honradas eram mulhe-

res que não conseguiam seguir os códigos ditatórios, tanto por parte da família, co-

mo por parte do estado e da igreja. As honradas eram mulheres que seguiam o pa-

triarcado, o Estado e a igreja sem esboçar um único ato de heresia ou desobediên-

cia. 

  

Segundo Nadis (2001), essas classificações sobre as mulheres, recebiam o 

apoio da igreja, que sua parte era doutrinar mulheres para que por meio do lar ela, 
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disciplinadamente pudesse passar aos filhos e ao marido os códigos de valor que 

eram imputados pela sociedade e pela fé católica. 

 
[...] o corpo também está diretamente mergulhado num campo políti-
co; as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o in-
vestem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, 
obrigam-no a cerimônias exigem-lhes sinais. Este investimento políti-
co do corpo está ligado [...] a sua utilização econômica [...] como 
forma de produção que o corpo é investido por relações de poder e 
de dominação (FREYRE, 1987, p. 28). 

 

A igreja era a maior apoiadora dos meios machistas de calar as mulheres, por 

esse motivo no século XVII, Mary Ward tentou montar uma ordem de mulheres mis-

sionárias assim como os jesuítas, porém isso para a igreja era uma heresia, dessa 

forma, ela foi presa como pecadora, isso segundo Boutier e Julia (1998). A igreja 

católica constrói a imagem da mulher associada a figura da santa mãe, Maria. 

 

Segundo Boutier e Julia (1998), a igreja foi umas das maiores instituições que 

causou a morte de mulheres, prisões e torturas, por motivos torpes, como foi o caso 

das mulheres consideras bruxas, somente por possuir o mesmo conhecimento me-

dicinal que os homens, ou por ter conhecimentos em áreas que as mulheres eram 

consideradas “incapazes” de aprender, como física, química, matemática e muitas 

outras que a sociedade machista juntamente com a igreja condenava quando algu-

ma mulher aparecia com conhecimentos em áreas assim. 

 
Se é verdade que por toda parte se estende e se precisa a rede de 
"vigilância", mais urgente ainda é descobrir como é que uma socie-
dade inteira não se reduz a elas. Que procedimentos populares jo-
gam com os mecanismos da disciplina e não se conformam com ela 
a não ser para alterá-las; enfim, que "maneiras de fazer" (CERTEAU, 
1980, p. 40). 

 

As mulheres ao longo da historia da moda foram mal julgadas e criminaliza-

das, por suas vestimentas nas quais não se encaixavam com os padrões exigidos 

nos períodos históricos, pois cada período da historia da moda ocorreu um novo pa-

drão a ser seguido, e um dos deveres das mulheres era possuir uma boa aparência 

com o vestuário da época, para que arranjasse um bom casamento. 
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2.3  HISTORICIZANDO: CORPO PRESENTE REPLETO DE PASSADO 

 

 O pesquisador e historiador de Moda, João Braga (2011), afirma que, desde a 

pré - historia, já existia certa visão e exigência por padrões de beleza8, mesmo aque-

la apresentada por nossos ancestrais das cavernas; sendo os homens caçadores e 

guerreiros, deveriam ser mais fortes e mais rápidos; as mulheres, como reprodutoras 

e protetoras da cria, também deveriam ser fortes e robustas. Eis aí um padrão que 

priorizava a sobrevivência da espécie, o que, hoje, está longe de ocorrer. 

 

 
Figura 6: Pré-história: Essa imagem nos proporciona o entendimento de que a mulher na pré – historia estava 
lado a lado com o parceiro e sem preocupações com a vestimenta, pois o objetivo era a caça e a sobrevivência 

da espécie. Disponível em: 
<http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/5ea20cf5578804c66b88b847688a36e5.jpg>. 

 

																																																								
8Padrões de beleza são momentos históricos que são marcados por uma silhueta especifica na histo-
ria da moda, como os anos 1920 foram marcados pelos vestidos de silhueta retangular, sendo assim 
as mulheres seguiam esse padrão corporal, e as que não possuíam esse corpo desenvolviam estra-
tagemas dolorosos.	
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A fixação pela beleza e pela juventude pode até parecer um compor-
tamento típico dos dias de hoje. Mas não é. Cada época teve a sua 
cartilha, seus símbolos de requinte e de perfeição para reger não 
apenas a aparência, mas também o comportamento. Em comum, 
essas diversas cartilhas tiveram – e ainda têm – o poder de influen-
ciar uma boa parcela da sociedade (principalmente a feminina), 
mesmo que isso significasse fazer esforços dolorosos em nome da 
adequação (JORNAL VALOR, 2014, p.4).  
 
 

Na Grécia antiga, afirma Braga (2011), já é possível admirar um padrão de 

beleza idealizado com o objetivo de proporcionalidade e finalidade social, deixando, 

assim, homens e mulheres com corpos bem definidos, “cada coisa em seu lugar”, 

quase uma geometrização matemática e harmoniosa do corpo. Segundo Umberto 

Eco (2010), os gregos, desde Pitágoras, passando por Heráclito até Aristóteles, bus-

cava a harmonia do universo, a partir de oposições entre dois contrários como pares 

e ímpares, limitados e ilimitados, unidade e multiplicidade, direita e esquerda, mas-

culino e feminino, quadrado e retângulo, reta e curva e assim por diante; para eles, 

as realidades opostas representam o erro, o mal e a desarmonia. Assim, continua o 

autor italiano, nasce a idéia de um equilíbrio entre duas entidades opostas que se 

neutralizam uma à outra e se tornam harmônicas porque se contrapõem e criam 

uma simetria. 

 

Segundo a pesquisadora Marie Louise Nery, em sua obra A evolução da indu-

mentária (2003, p. 305), as vestimentas da Grécia entre 1600 e 1400 a.C eram de 

certa forma unissex, pois os homens e mulheres se vestiam com roupas muito se-

melhantes, e a beleza buscava pela forma perfeita. 
 

A liberdade era visível no modo como o corpo era apenas coberto, 
porém sem ser apertado. O efeito era estético, não erótico. A nudez 
era considerada completamente natural [...] os tecidos empregados 
na confecção da vestimenta, lã e linho, foram mais tarde substituídos 
por seda e algodão importados [...] era modelada sempre a partir do 
retângulo, a sua forma básica (NERY, 2003, p. 40). 

 
 
 Para confirmar a antiguidade dos padrões culturais de beleza, Braga (2011) 

cita a frase do filósofo Platão, século IV a.C., “A Beleza residia na medida e no ta-

manho apropriado das partes que se ajustam harmoniosamente em um todo”.  
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Figura 7:Grécia:Está escultura mostra a perfeição dos corpos gregos, para ocorrer a criação dessa esculturas, 
os artistas que a fizeram desenvolveram um estudo para saber ao certo as medidas perfeitas do corpo humano, 
sendo assim desenvolveram o Kouros, que é a representação do homem jovem e a Korés, que é a representa-
ção da mulher jovem, os nomes dos artistas que fizeram são: Fídias, Lisipo, Miron, Policleto e Praxíteles. Dispo-

nivel em: <https://static.todamateria.com.br/upload/54/fd/54fd9e069e9bf-arte-grega-large.jpg>. 
  

 

Na Baixa Idade Média, segundo o pesquisador Braga (2011), o ideal de bele-

za buscava uma concepção adequada ao Cristianismo, de fortes marcas religiosas, 

com o objetivo de lembrar a gravidez miraculosa de Maria mãe de Cristo. As mulhe-

res se utilizavam de todo artifício para que o ventre ficasse em evidência, tornando-

se um pouco avantajado, ou seja, com uma “barriguinha”, como diríamos atualmente, 

para parecerem com o ventre “cheio de graça” de Maria. As pinturas retratavam as 

mulheres em sua nudez ‘natural’ e em atividades cotidianas como fiar e tecer. 
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Figura 8: Baixa Idade Media: O artista dessa Obra chama-se Jan Van Eyck, a Obra chama-se, Retrato de Gio-
vanni Arnolfini e sua esposa, de 1434. A mulher aqui representada não está gravida, o que ocorre é nesse mo-
mento histórico as mulheres faziam com a barriga tivesse a mesma representação que o ventre santificado da 

Ave Maria, portanto forçando-as a parecer grávidas. Disponível em: 
<http://cdn.shopify.com/s/files/1/0271/2135/t/2/assets/tea-ring.jpg>. 
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 Anteriormente ao século XV, era considerado padrão de beleza, manter uma 

silhueta de linha fluida com base nos modelos romanos, porém posteriormente foi 

estipulada uma linha mais rígida, sendo assim o novo sinônimo de beleza. Entretan-

to, o mito da beleza e da sedução começou de fato no século XV, pois foi nesse 

momento que se percebeu que a vestimenta poderia ser usada intencionalmente, 

tanto para o exibicionismo do corpo como para o seu encobrimento. Já no fim do 

século XV, o excesso se tornou a nova moda a ser seguida, com muitos babados, 

muitos detalhes, e decotes esculturais, deixando assim a pele alvíssima à mostra, o 

que, por sua vez, se tornou outro ideal de beleza (NERY, 2003, p. 72). 

 

 Já no Renascimento, certo padrão de beleza traz em voga a corpulência da 

mulher, acentuando ainda mais a barriga da época anterior, pois com a passagem 

da peste negra tornou-se status ser “rechonchudo”, pois significava fartura de comi-

da, riqueza. 

 

 
Figura 9: As três Graças: representa a mulher “rechonchuda”, que era o padrão ditado da época, uma mulher cm 

mais volume, para mostrar a riqueza e a fartura em alimento. Disponível em: 
<http://3.bp.blogspot.com/_fvMmtgX9Xf0/SI01Zn3RZ5I/AAAAAAAABu0/TPJ4zbSMVos/s1600/Botticelli+-

+As+Gra%C3%A7as.jpg>. 
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 No início do século XVII, o estilo era ainda rígido, estufado e cheio de baba-

dos. Aos poucos, a rigidez vai caindo, as golas engomadas foram dobradas, os ba-

bados viraram pregas, as cinturas ficaram mais altas e os culotes mais longos. Os 

homens trocaram os sapatos por botas altas. Pela primeira vez desde a época ro-

mana, as mulheres deixaram de cobrir seus pulsos ou antebraços. Já na metade do 

século, as linhas da cintura desceram, com aparência mais natural. O estilo barroco 

nas artes influenciou as roupas que se tornaram ricamente enfeitado, muitos laços, 

enfeites longos e jóias extravagantes; a sexualidade e o poder das mulheres de 

eram expressos por meio dos decotes mais fundos. Os vestidos tinham quase sem-

pre mangas curtas, e os homens usavam terno de três peças e colocavam perucas. 

Os padrões das roupas eram escuros para enfatizar esse estilo barroco rebuscado 

(NERY 2003). 

 

 
Figura 10: Barroco: o exagero prevalece, muitos babados, camadas e camadas de tecido, armações de metal 
por baixo da sai para fazer volume, coroa e capa presa no rufo – rufo é o circulo que se encontra ao redor do 
pescoço dela – representava a nobreza. Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-
qiMc3ZgxAUw/T3sjj0NjAkI/AAAAAAAAMyg/G4in8rUtRKs/s400/Elizabeth_de_blanco.jpg>. 
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 Na Itália, os tecelões e alfaiates foram influenciados pelas Belas Artes do Re-

nascimento, a arquitetura dos belos castelos e as lindas pinturas e esculturas, tor-

nando a indumentária magnífica com seu estilo próprio de manter a silhueta natural 

do corpo humano. As roupas femininas pela primeira vez são compostas por peças 

independentes, corpete, saias e um par de mangas destacáveis. As características 

marcantes da época renascentista foram às formas volumosas e seus tecidos pesa-

dos, embelezando-se mais pelos drapeados. Interessante assinalar que em 1539 

temos a primeira referência a meias tecidas, e a primeira máquina para tecê-las foi 

construída em 1589 por um professor de Teologia inglês; seu uso restringia-se à 

realeza e nobreza. (NERY, 2003, 79, 87). 

 

Por meio da história das mentalidades de (VOVELLE, 2004), estuda-se, cren-

ças, mitos, rituais, símbolos e cosmologias, portanto é um desdobramento muito im-

portante para com a história da moda, pois é um meio de se pesquisar os significa-

dos das vestimentas e por conseqüência a cultura, como por exemplo, no Rococó e 

seu exagero de ornamentos, tanto para o homem como para a mulher, com seus 

babados, rendas e estampas florais que lembravam a natureza. 

 

 A época Rococó, cuja moda era praticamente ditada pela França, foi marcada 

pelas perucas enormes que chegaram a medir noventa centímetros de altura, as 

saias extremamente extensas obrigaram a construção de portas com dois batentes, 

pois as senhoras não conseguiam passar para sair de seus castelos; os sapatos de 

salto alto de seda as impediam de passear no jardim do castelo, e por essa razão 

veio a fascinação pela natureza que elas não podiam ver, pois ficavam a maior parte 

do tempo em seus castelos. Isso foi colocado em detalhes como flores costuradas 

nas roupas, bordados, estampas floridas e de jardins, flores nos penteados, e peles 

brancas com muito pó para deixá-las ainda mais pálidas como o ideal da época dita-

va. A data marcante para o fim da era rococó foi em 1789, com a revolução francesa, 

simbolizando o povo contra a realeza e a nobreza (NERY, 2003, 137). 
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Figura 11: Rococó: ocorreu na fase de Maria Antonieta, com muitas rendas, florais para representar a natureza 
que não poderia ser explorada pela realeza, pois ter a pele bronzeada não era permitido para os nobres, dessa 

forma eles eram muito brancos e colocavam perucas enormes com pó branco por cima. Disponível em: 
<https://i.pinimg.com/236x/5c/fa/19/5cfa192fc0f41469d567260905605060--madame-pompadour-rococo-

fashion.jpg>. 
 

 

 Sobre essa época, Braga (2011) também afirma que nos séculos XVII e XVIII 

a beleza ideal se ajusta com os novos padrões de embelezamento: o retrato do exa-

gero, do excesso, do rebuscamento. Destaca, também, que as mulheres usavam 

perucas enormes e volumosas que, ao serem colocadas, precisavam de todas as 

camareiras, para que fosse feita uma armação em sua própria cabeça para a peruca 

não cair. Sendo assim tão complicado e bastante custoso, muitas vezes elas não a 

tiravam da cabeça até a próxima troca, e consequentemente encontravam-se ratos 

nas armações, as mulheres utilizavam-se do empoamento - passar pó branco no 

cabelo - do cabelo, com os cabelos brancos ela ficavam com uma fisionomia mais 

jovial. 
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Figura 12: Perucas: Esse é um exemplo clássico, das perucas que necessitavam de armações de ferro por 

baixo, para que o cabelo não deformasse o penteado, porém com elas apareciam os ratos, que muitas vezes 
ficava por dias preso na armação dentro do cabelo. 

Disponível em: <https://modaehistoriadaarte.files.wordpress.com/2013/06/f6a72-0004.jpg?w=560>. 
 

 

Nas vestimentas longas, armadas e volumosas de tecidos, usava-se uma ar-

mação de metal para estruturar o vestido que chegava a medir até cinco metros de 

cada lado, tornando a atividade de andar muito difícil e penosa; quanto à maquia-

gem, havia sempre um excesso no colorido e na intensidade. Todo o tipo de artifício 

que poderia vir a estrangular o corpo feminino foi abolido, com a vinda da nova si-

lhueta que subia abaixo dos seios sem marcar as cinturas, com mangas bufantes e 

curtas no verão, estreitas e longas no inverno; para seguir o perfil grego, os cabelos 

eram presos no alto e as maquiagens eram quase brancas (BRAGA, 2011, NERY, 

2003). 
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Figura 13: Império: foi à oposição ao rococó, trouxe o básico para os vestidos, para os cabelos, tirando as peru-

cas, tirando as armações das saias e levando a cintura para abaixo dos seios. Disponível em: 
<https://historiamodaesociedade.files.wordpress.com/2014/11/1-1804-

05_woman_reading_a_letter.jpg?w=662&h=1022> 
 

 

No início do século XIX, o chamado “estilo Império”, devido ao reinado de Na-

poleão I na França entre 1804 e 1814, teve pouca diferença em relação ao “estilo 

Diretório” anterior, e por ordem do Imperador mantinha-se o luxo e a opulência que 

teriam sido eliminados com a Revolução. 
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Figura 14: Diretório: manteve o mesmo estio que o Estilo Império por ordem do imperador. Disponível em: 

<https://historiamodaesociedade.files.wordpress.com/2014/11/1-1804-
05_woman_reading_a_letter.jpg?w=662&h=1022>. 
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Novamente com a história das mentalidades ocorre um paradoxo entre o sé-

culo XIX e o XXI, pois durante todo o século XIX ocorre uma forte simbologia em 

torno do vestuário, as roupas estavam sempre prendendo a mulher em suas amar-

ras cheias de disciplinas e mandamentos a cerca do corpo da mulher perante a so-

ciedade, isso se estende até final do século XX, com a ditadura da moda imposta 

pelas passarelas e as modelas esquias, sendo hoje o século XXI, as simbologias 

mudaram, as roupas não sufocam mais como antes, mas ainda em suas identidades 

possuem uma “pence” de ditadura para como corpo natural.  

 

Sendo a historia das mentalidades retratadas por meio de símbolos e rituais, 

a história da moda leva ao Dandismo, ou seja, ao um ritual de beleza exercido pelo 

homem em meados do século XIX, que foi fundado pelo Brummel. 

 

 

2.4 DO BELO BRUMMEL AOS ANOS 2000 
 

 

O belo Brummel, homem requintado e elegante conhecido também 
como Rei da Moda, pregou sobriedade, clareza do corte e bom gosto 
de 1800 a 1812. Desde então o valor do bom trabalho dos alfaiates 
ingleses foi reconhecido por europeus e americanos. (NERY, 2003, p. 
154). 
 

Em meados do século XIX, segundo a obra História do Vestuário, de Carl 

Köhler (2009), que viveu nessa época, a figura do “Cavalheiro Biedermeier” era a 

representação pura do estilo do bom burguês, cuja elegância estava em voga no 

chapéu, casaca, adornos de pescoço e botas. Em relação ao feminino, o apogeu da 

moda eram os corpetes apertados, saias longas e folgadas e as “deselegantes man-

gas presunto” (op. cit., p. 522).  

 

“A arte dos costureiros não só era capaz de ocultar qualquer deformidade 

pessoal, como também de fazer desaparecer qualquer defeito natural.” (KÖHLER, C. 

2009, p. 526). No entanto: “A roupa é, em qualquer época, uma distinção frívola, e 

dar-lhe excessiva atenção muitas vezes destrói seu objetivo. Jane Austin, A Abadia 

de Northanger, 1818” (STEVENSON, 2012, p.19). 
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Já no final do século XIX, afirma Braga (2011), o padrão de beleza da época 

recebe o nome de “silhueta ampulheta”, pois as mulheres tinham que ser totalmente 

curvilíneas, com cinturas chegando a medir 40 cm. Elas usavam espartilhos aperta-

díssimos para afinar a cintura e levantar os seios, apresentando, assim, a desejada 

silhueta ampulheta, valorizada na Belle Époque (período entre o século XIX e o XX), 

pois segundo Ximenes (2011) o vestir do século XIX era uma relação entre objeto e 

corpo, fazendo com que fosse desenhada uma nova figura com novos volumes. 

 

 
Figura 15: Espartilhos: as mulheres usavam com o intuito de fazer com que a cintura tivesse o mesmo diâmetro 
que o pescoço, sendo assim muitas delas serravam as costelas para ser mais rápido o processo e outras, não 

serravam, mas de tanto apertar os espartilhos, eles quebravam as costelas e com isso o pulmão era perfurado e 
elas morriam asfixiadas. Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/-

6URSLiitZIM/VUkHU8an6wI/AAAAAAAAKpM/09iYgr60Guc/s1600/espartilho.jpg>. 
 

 

Esse estilo de beleza é reflexo da arquitetura da época, que recebeu o nome 

de Art Nouveau, com estruturas bem arredondas curvilíneas como as curvas femini-

nas. Segundo Nery (2003), essa foi a época dos modelistas Worth e Redfern, trans-

formando o corpo feminino em uma ampulheta, com as creolinas volumosas que 

transformavam o corpo da mulher em um S, deixando-as com um perfil bastante di-

ferente. Já para os homens, a moda teve uma “uniformidade tediosa”, nas palavras 

de Nery (2003, p.186), pois com a importância crescente da alfaiataria inglesa a ves-

timenta masculina simplificou-se cada vez mais. 
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Figura 16: Art Nouveau: um movimento artístico que ocorreu na belle époque, inspirando assim o surgimento 
dos espartilhos para que a moda seguisse as curvas que a arquitetura seguiu baseando-se na art Nouveau. 

Disponível 
em:<https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAjzAAAAJDhjZjIwYTRmLTFiOWMtNDIzYS05MjhkLWU

2MzY3NTAwYjJmNw.jpg> 
 
 

O século XX, para Braga (2011), diferenciou-se radical e bruscamente, pois 

nas décadas de 1910 e 1920, ser bela era exibir uma silhueta um tanto quadrada, 

sem formas femininas definidas; a silhueta tornou-se cilíndrica, geometricamente 

retilínea, retangular, achatando-se assim os seios e os quadris com bandagens, as 

famosas “ancas”. 
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Figura 17: Anos 20: Com a saída dos espartilhos e a chegada da linha tubular dos anos 1920, ocorreu uma falsa 

liberdade corporal, pois as mulheres não deixaram de machucar seu corpo usando vestido mais largos e qua-
drados, pelo contrario, com esse novo estilo veio junto as ataduras, para achatar as ancas e os seios. Disponível 

em: ,https://sleevmoda.files.wordpress.com/2011/08/anos20-450x3191.jpg>. 
 

 

Assim como no final do século XXI, a silhueta foi marcada por um estilo arqui-

tetônico chamado Art Nouveau, no inicio do século XX, mais precisamente em 1920, 

ocorre a Art Decò, um estilo predominantemente disciplinador, pois linhas retas são 

signos que induzem ao formal, retratando a disciplina buscada pela sociedade, sen-

do assim prédios totalmente retos, com uma arquitetura extremamente rígida e rou-

pas que costuravam um novo padrão, sendo este um padrão ditatorial a disciplina 

social.  
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Figura 18: ArtDeco: Assim como a Belle époque, os anos 1920 foram influenciados pela arte, assim como a 
arquitetura, portanto nos anos 20 era a artDeco, uma art mais quadrada, mais minimalista, mais linear, sendo 

assim, fazendo roupas e edifícios mais lineares e mais tubular. Disponível em: 
<http://d2jv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Art-Deco.jpg>. 

 

 

A pesquisadora Nery (2003) afirma que o início desse século foi marcado por 

inovações na indumentária feminina. Até 1909, foi uma época marcada pela osten-

tação e exagero; posteriormente, a silhueta feminina exigia o busto menor e os qua-

dris mais estreitos. Os esportes também influenciaram para a vestimenta feminina, 

pois foi nessa época que surgiram as blummers, calças bufantes que facilitavam o 

uso das bicicletas. Os costureiros Worth e Poiret, juntamente como o pintor R. Dufy 

revolucionaram os desenhos para a indústria têxtil. Outra influência foi o balé russo 

Sherazade que ditou um estilo mais orientalizado. O início da guerra (1914 - 1918) 

veio abafar a cultura da moda, mas já em 1919, a chamada “linha tubular” ganha 

visibilidade. 
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Figura 19: Ilustração de PoulPoiret: estilista que foi um grande concorrente de Chanel, com sua roupas mais 

orientalisadas. Disponível: <https://maguimz.files.wordpress.com/2009/03/poiret-2.jpg?w=202&h=300>. 
 

 

Em uma breve passagem por trinta anos, Braga (2011) mostrou que os pa-

drões mudaram rápida e bruscamente. Nery (2003) destaca que nos anos 20 a si-

lhueta feminina simplificou-se de tal forma que chegou a se assemelhar a um tubo, 

deixando a mulher sem curvas e achatando os seios; posteriormente em 1925, a 

saias encurtaram-se exageradamente e as cinturas baixaram para os quadris. Surgi-

ram as bijuterias, as bolsas, xales com franjas de seda, luvas, e a ousadia de mulhe-

res fumarem em longas piteiras de porcelana. Valorizava-se a independência femi-

nina que revolucionou os costumes. As mulheres devem poder se mover, entrar no 

carro sem arrebentar suas costuras! Roupas devem ter uma forma natural. Coco 

Chanel (COCO CHANEL apud STEVENSON, 2012 p. 93). 

 

Nos anos 1930, o objetivo era voltar com o corpo mais feminilizado; o corte 

enviesado, com cintura levemente acentuada e com recortes assimétricos, proporci-

onava uma silhueta mais alongada e feminina; é lançado o tailleur e surgem as mei-

as de nylon. Nos anos 1940, as mulheres adotam o costume de usar tailleur com 

ombros largos, saias mais curtas e estreitas, que se tornou moda universal. Com a 
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guerra, a alta costura fechou suas portas, assim como Chanel que só reabriu após 

15 anos. 

 

 
Figura 20: Anos 40: Mulheres de 1940, que com a guerras tiveram que entrar para o mercado de trabalho, sen-

do assim a moda procurou por um estilo mais masculino, para que mulheres pudessem sustentar a casa ate 
seus maridos retornarem da guerra. Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/-

Q7o3J6ERL1I/TjFeqM4UvlI/AAAAAAAAAC8/ybHVMfEPtPM/s1600/1930fash.jpg>. 
 

 

Em 1947, o costureiro Cristian Dior criou suas famosas saias New look (acei-

tando a oferta de uma fábrica de tecidos de Lyon), que surgiram como uma novidade. 

Foi um modo de dar incentivo à indústria têxtil, pois era uma saia que gastava entre 

15 e 50 metros de tecido para ser construída. Porém foi um estilo duradouro por três 

anos. Após o boom do New Look da Dior, surgiram várias tendências, como foi o 

caso da alta costura parisiense que lançou as linhas A H e Y, uma após a outra, 

conseqüentemente uma anulando a outra; a cintura e o busto marcados desapare-

cem; em voga os terninhos de Chanel; os vestidos se tornaram mais estreitos e cur-

tos; H. D. Lee aproveita a onda dos blue jeans e lança suas calças Lee; a juventude 

rebelde e os adolescentes ganham imagem própria e entram no comércio da moda. 

(NERY, 2003, 241-242). 
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Figura 21:Silhuetas: começando pelo New look da Dior, em seguida a linha H, a terceira foto é a linha A  e por 
ultimo a linha Y, que era ombreiras e saias lápis, para proporcionar um ideia de ombros largos e quadril fino. 

Disponível em: <https://duodeluxo.files.wordpress.com/2010/05/diorlines.jpg>. 
 

 
“Visto-me pela imagem. Não para mim mesma, não para o público, não para a moda, 

não para os homens. Marlene Dietrich.” (STEVENSON, 2012, p.117). Ainda segundo 

a pesquisadora, nos anos 1960, essa juventude rebelde e os hippies – termos muito 

usados para descrever essa época em especial, pois nesse momento surgiu uma 

juventude de opiniões fortes, novas bandeiras de luta e exigindo respeito – geraram 

tanta influência na cultura que os estilistas começaram a olhar com atenção para 

esse novo público. Courrèges fez seu primeiro desfile com modelos negras, baseado 

na era espacial, e seus famosos “modelitos” prateados; Mary Quant conseguiu en-

curtar as saias até mesmo da família imperial, Paco Rabanne chocou o público com 

o aproveitamento de discos e argolas metálicas nas vestimentas. Foi um momento 

na História de muitos acontecimentos. Os Beatles na Inglaterra, o Festival de Wo-

odstock nos EUA, com o slogan “make Love notwar”, e os Rolling Stones explodiram 

com seu famoso sucesso Satisfaction. 
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Figura 22: Futurismo: Uma das roupas futuristas de Cúrreges. Mantendo a silhueta de 1920, uma linha mais 

tubular, porém com saias mais curtas e vestidos prateados para levarem ao futurismo. Disponível em: 
<https://theredlist.com/media/database/fashion2/history/1960/andre-courreges/005-andre-courreges-theredlist.jpg 
 

 

De menina à mulher, o estilo dos anos 1970 foi construído por essa mulher 

independente, autoconfiante e determinada, e fez com que a moda fosse direciona-

da à feminilidade e à elegância, com saias mais na altura dos joelhos, roupas mais 

delineadas ao corpo, e um ar dos anos 30 com motivos florais estampados. Com a 

modelo Twiggy e sua imagem quase infantil, entrou em voga a magreza extrema, e 

mais uma vez as mulheres sofreram com as agressividades usadas contra o corpo 

para conseguir se encaixar no padrão social de beleza estipulado. Surgiram, assim, 

os distúrbios metabólicos alimentares e psicológicos, como a anorexia (BRAGA, 

2011, NERY, 2003). 
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Figura 23: Twiggy: dos anos 1970, que foi a precursora para o inicio das doenças chamadas bulimia e anorexia, 
pois as revistas a colocavam em todas as capas foi no auge de carreira como modelo, sendo assim, as mulheres 

viam seu corpo quase infantil e buscavam seguir o mesmo caminho, porém com a diferença que ela possuía 
esse biótipo de magreza e as outras não. Disponível em: 

<https://duodeluxo.files.wordpress.com/2010/05/diorlines.jpg>. 
 

 

 

 

 

 

A partir dos anos 1980, o não envelhecimento e o culto ao corpo saudável e 

“sarado” – musculoso ao extremo, sem qualquer sinal de gordura – começaram a se 

tornar o objetivo das pessoas, homens e mulheres focaram em seus corpos “saudá-

veis” com o intuito de se mostrarem bem perante a imagem global. Assim, mulheres 

e homens corriam para as academias, os anabolizantes e as dietas milagrosas, até 

se encaixarem novamente. Ao mesmo tempo, aconteceu a entrada de estilistas ja-

poneses na América, com estilo despojado e mais casual de alfaiataria feminina e 

masculina; foi aí o surgimento de roupas como blazers femininos, calças, camisa 
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com motivos diferenciados, cores, casacos, calças sociais femininas e casacos com 

ombreiras enormes (BRAGA, 2011, NERY, 2003).  

 

 
Figura 24: Anos 80: 1980 foi o auge do culto ao corpo, com uma explosão de academias no mercado, de vídeos 
com dica para emagrecer e guias para mulheres, foi uma época marcada por corpos tonificados. Disponível em: 

<https://tudocommoda.com/wp-content/uploads/2016/06/moda-anos-80-t%C3%AAnis.jpg>. 
 

 

Finalizando esse século extremamente mutável, a partir de 1990 os modelos 

de beleza começam a se modificar rapidamente, fazendo com que os padrões esti-

pulados pela sociedade se transformem subitamente. “Quando encontro senhoras 

conscientes de que se vestir é uma arte, sinto grande satisfação em tê-las como cli-

entes. Charles Frederick Worth para Happer’sBazzar, dezembro de 1977” (STEVEN-

SON, 2012, p. 50). 

 

Em pleno século XXI, o padrão de beleza feminino ideal a ser alcançado e 

seguido é o corpo de modelo internacionais retilíneo, quase sem as curvas femininas, 
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cuja magreza esguia exige das mulheres esforços desumanos através de processos 

de extrema intervenção agressiva. Tanto jovens quanto mulheres adultas se subme-

tem a inúmeras cirurgias plásticas sempre com um objetivo diferente, corrigindo o 

que consideram imperfeições e desproporcionalidade, chegando a retirar costelas 

para ter uma cintura menor, o que nos remete ao artifício do espartilho entre os sé-

culos XIX e XX.  

 

Sendo que, segundo Freyre (1987) as mulheres do inicio do século XIX eram 

consideradas deficientes de corpo se fosse descadeirada – sinônimo de ancas pe-

quenas – motivo hoje contrario, pois hoje em pelo século XXI as mulheres que são 

descadeiradas são o novo padrão modelo, o corpo ideal, mulheres com quadris ine-

xistentes. 

 
Figura 25: Naomi: em seu inicio de carreira. Disponível em: 

<https://i.pinimg.com/736x/d7/66/cd/d766cd6bdd41b4902d72f8a6fdba8cf8--naomi-campbell-john-galliano.jpg>. 
 

 

Percebe-se, portanto, que cada período da História elege seu ideal de Beleza e 

cria a moda a ser seguida, muitas vezes compulsivamente, por mulheres e homens. 
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Em todos os períodos, é claro, há vários tipos de semblantes, so-
mente um será escolhido pelo gosto de certo período como sua ima-
gem ideal de felicidade e beleza, enquanto todos os demais fazem o 
possível para copiá-lo; com a ajuda da moda e de costureiros, até os 
feios conseguem, rostos nascidos para uma estranha distinção pró-
pria, expressando resolutamente o ideal de beleza esplêndido e ba-
nido de um período anterior. (MUSIL apud SVENDSEN, 2011 p. 91). 
 

 Como declarou em 1991 o estilista Thierry Mugler, a vida é um concurso de 

beleza; só nos resta nascer em uma época em que o ideal de beleza corresponda às 

nossas características naturais (SVENDSEN, 2011, op. cit.). 

 

 
Figura 26: Thierry Mugler: Um desfile de1992, o seu estilo mais provocante, com roupas mais ousadas e sensu-

ais. Disponível em: <https://i.pinimg.com/236x/c3/d1/61/c3d161c3198c28777de0cede1a3f5bb7.jpg>. 
 

  

 

O escritor e pesquisador Umberto Eco (2010) termina seu livro, a História da 

Beleza com o capítulo significativo intitulado “A Beleza da Mídia”, no qual imagina 

um historiador do futuro que chegue do espaço e se pergunte sobre a idéia de Bele-

za do século XX, que se pode estender também há este século XXI. Afirma ele que 

até os anos 1960 havia uma “luta dramática entre a Beleza da provocação e a Bele-
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za do consumo” (ECO, 2010, p. 414), e esta é a contradição básica do século XX. A 

provocação tem origem no experimentalismo das Artes, como o Surrealismo, Futu-

rismo, Cubismo e outros. Já o consumo estava no modo como os padrões de beleza 

eram recebidos: 
 
Aqueles que visitam uma exposição de arte de vanguarda, que com-
pram uma escultura “incompreensível” ou que participam de um hap-
pening vestem-se e penteiam-se segundo os cânones da moda, 
usam jeans ou roupas assinadas, maquiam-se segundo o modelo de 
Beleza proposto pelas revistas de capas cintilantes, pelo cinema, pe-
la televisão, ou seja, pelos mass mídia. Eles seguem os ideais de 
Beleza propostos pelo consumo comercial, aquele contra os quais a 
arte das vanguardas lutou durante mais de cinqüenta anos. (ECO, 
2010, p. 418). 
 

 

        
Figura 27: 2017: Uma cena do filme Sexy in the City, uma representação das mulheres atuais, independentes, 

conquistando seu espaço na sociedade machista e patriarcal. Disponível em: 
<http://www.coxinhanerd.com.br/wp-content/uploads/2012/03/sexy-and-the-city.png>. 

 

 

Assim, Beleza e Sociedade formam uma dupla unida: uma aponta seus pa-

drões à outra que, por sua vez, atende e espelha as imagens idealizadas e perse-
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guidas por homens e mulheres, até que uma nova “revolução” nos padrões seja pos-

ta em prática. O movimento da moda torna-se uma contínua busca pelo Belo aceito 

socialmente, e hoje no contemporâneo essa busca é refletida por meio das revistas 

de moda e pela mídia, que leva os padrões a serem seguidos para um publico maior, 

sendo assim, hoje a grande ditadura da beleza é feita pelos canais midiáticos. 
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3 CORPO MIDIÁTICO: O CORPO OBJETO DE CONSUMO 
 
 

3.1 CORPO MIDIÁTICO CONTEMPORÂNEO 
 

 

Para Naomi Wolf (1992), o poder disciplinador que as mulheres sofreram a 

vida toda foi, sobretudo, causado pelas tradições familiares, pelos meios de comuni-

cação como as mídias impressas, mais à frente pela mídia televisiva e, mais recen-

temente, a mídia digital. Anteriormente, em meados do século XX, por exemplo, em 

1940, as mulheres tinham somente o dever de serem belas e receptivas mães de 

família e esposas dedicadas; e isso não só em 1940, mas ”desde que o mundo é 

mundo”. 

 

Segundo (SANT’ANNA apud CASTILHO, 2011), em 1950 as propagandas 

publicitárias começaram a apostar na alegria de viver das mulheres, mostrando ce-

nas delas se abraçando e dando gargalhadas, mulheres abandonando o avental por 

uma vida mais contemporânea, mais adiante em 1959 a pesquisadora afirma que as 

revistas femininas começaram anunciar que a beleza não era somente um dever, 

mas também um direito da mulher, sendo assim, mais do que nunca a beleza pode-

ria ser comprada. 

 

Nas palavras da pesquisadora Wolf (1992), uma “poderosa indústria da bele-

za” junto à mídia publicitária acaba forçando homens e mulheres de determinados 

grupos sociais a seguir um critério imposto cultural e socialmente. Muitas vezes, o 

lado perverso dessa produção do mercado e da publicidade em certas classes da 

sociedade é o processo antinatural em que ambos mergulham para ver sua imagem 

em revistas e telas de TV e Internet.  Cada vez mais os padrões mudam; a moda 

muda, e cada vez mais nos tornamos recicláveis e mutantes pela sociedade. 

 

Para esta autora, a mídia, sempre atenta a esse estereótipo, utiliza-se dos 

meios de comunicação e faz essa indústria da beleza, com cosméticos, cirurgias, 
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medicamentos, exercícios e atividades físicas entre outros, explodirem nas vendas, 

pois, em cada época, a mulher tem o “dever” de se readequar ao novo padrão im-

posto pela sociedade. As mulheres que não seguiam tais padrões, ou porque não se 

sentiam confortavelmente, ou porque os recusavam por princípio, eram mal vistas, 

consideradas revoltadas, taxadas de “vadias”, “prostitutas”, eram colocadas à mar-

gem, e até excluídas socialmente porque não se enquadravam nos padrões estipu-

lados.  

 

Este foi o caso de uma das mulheres mais famosas de toda História da Moda: 

Gabrielle de Chanel, ou Coco Chanel (1883-1971), como era chamada depois de 

sua fama internacional. Em sua época, quebrou paradigmas, enfrentou padrões cris-

talizados na tradição e se impôs àqueles que a desprezavam ou não acreditavam 

em suas criações. Era considerada revoltada, pois não usava espartilho, e por reno-

var o modo de vestir as mulheres, ou seja, foi capaz de lutar contra a beleza estipu-

lada na época.  

 

No entanto, não se poderia permitir a perda dessas mulheres mais indepen-

dentes e rebeldes para o enorme mercado de produtos para a beleza em pleno de-

senvolvimento. "consumo", “[...] quase invisível, pois não se faz notar como produtos 

próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por uma ordem eco-

nômica dominante” (CERTEAU, 1980, p. 39). 

 

Por esse motivo, continua Wolf (1992), em 1940, surgiram revistas para dife-

rentes tipos de mulheres, com o objetivo de nenhuma delas ficar de fora da indústria 

escravizadora da beleza feminina. Tais revistas: Burda Moden, Elegantíssima, Vo-

gue Marie Claire e Dazed, dirigidas mais à elite feminina; O Cruzeiro, Manchete e 

Intervalo, que atendiam à cultura de massa; e a revista Claudia, dentre outras, com 

amplo alcance, estaria entre ambos os segmentos; todas faziam com que as mulhe-

res praticamente dependessem delas para se mostrarem socialmente. Apesar de, 

em geral, banalizarem a imagem feminina, elas, ainda assim, representavam a cultu-

ra que massificava a mulher de qualquer classe, criando seu espelho social, ou seja, 

elas buscavam o ideal de beleza estampado, por meio de fotos de modelos conside-



	
	

71	
	

radas perfeitas, com corpos ilusórios que, geneticamente falando, simplesmente já 

nasciam assim.  

 

 Além das revistas, afirma a autora, as diferentes mídias conseguiam passar 

uma imagem distorcida da realidade, implantando uma idéia de que as mulheres 

podiam pagar pela beleza sem sentir dor alguma, sem necessidade de agressão à 

pele, à pessoa, ou seja, faziam, e ainda fazem, com que ela perdesse o valor de sua 

condição de ser humano singular, o respeito e dignidade pelo corpo que a constitui 

como indivíduo. 

 
[...] Essa dose obrigatória do mito da beleza fornecido pelas revistas 
induz nas leitoras um desejo incontrolável, insaciável e furioso de ob-
ter certos produtos e uma fantasia permanente: a espera ansiosa por 
uma fada madrinha á porta da leitora que a faça dormir. Quando ela 
acordar, seu banheiro estará cheio exatamente dos produtos certos 
para pele, com instruções detalhadas de uso, e estojos de cores va-
riadas com exatamente a maquiagem exigida. A fada gentil terá tin-
gido e cortado o cabelo da adormecida com perfeição, reformulando 
seu rosto ajeitando-o sem dor. No armário, ela descobrirá um guar-
da-roupa completo, organizado por estação e ocasião, com perfeita 
combinação de cores e provido de acessórios arrumados em sapa-
teiras e caixas de chapéu. Sua geladeira estará cheia de legumes 
em miniatura, artisticamente preparados em refeições prontas, com 
garrafas de água Perrier e Evian virtuosamente enfileiradas. Ela se 
entregará a um mundo de apoteose consumista feminina, para além 
do apetite (WOLF, 1992, p. 91). 

 
 

Segundo Naomi Wolf (1992), em 1970, pela primeira vez, a revista Vogue pu-

blica mulheres nuas, como os nus adornados de couro de Helmut Newton e as ado-

lescentes nuas do fotógrafo de moda David Hamilton, sendo essa revista vendida 

em livrarias. A elite social se deparou com o que realmente era considerado o corpo 

feminino ideal, desnudado, mostrando todos os detalhes nítidos do que deveria ser a 

perfeição da beleza.  
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Figura 28: Nu Helmut Newton:Adornos Nus de Helmut Newton, uma imagem que de certa forma agride a mulher 

como forma física, como se fosse esse um novo mandamento que muitas não conseguiram seguir. Disponível 
em: <http://referentiel.nouvelobs.com/file/15225678.jpg>. 

 

As mídias sociais, portanto, ao implantarem e difundirem as modelos sempre 

belas, com a roupa da moda e o corpo ideal, as leitoras buscavam por tudo aquilo 

que era mostrado, de certa forma querendo ser aquela mulher, ou seja, imitando a 

modelo, ela seria aceita pela classe privilegiada da sociedade, evitando a exclusão 

social em seu meio. 

 

O padrão implementado afeta todos os grupos sociais. As mulheres dos seg-

mentos menos privilegiados economicamente copiavam, e ainda copiam as burgue-

sas e das elites.  

 

Desse modo, pode-se dizer que a mídia ao mesmo tempo favorece a exclu-

são e inclusão social do indivíduo, por meio da mudança exagerada do seu físico, ou 

seja, de quem o indivíduo venha a ser para certa classe da sociedade.  

 

Os corpos idealizados com os quais as mulheres “deveriam” se comparar é 

um fato novo que fez surgir uma nova experiência feminina: a auto-avaliação. As 
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mulheres começaram a se olhar e se perceber melhor, e com isso a cirurgia plástica 

começa a ser mais procurada e mais exigida por elas.  

 

Nesse momento, continua Wolf (1992), começou a surgir a obsessão pelo 

ideal de imagem perfeita, os procedimentos cirúrgicos agressivos tornaram-se mais 

procurados e requisitados por homens e mulheres que desejavam se adequar a es-

sa nova realidade da perfeição estipulada mais uma vez pela sociedade e por sua 

mídia. Anteriormente, o ideal de beleza, de perfeição da imagem corporal, era esti-

pulado primeiramente pelos reis e a nobreza, a classe dominante; atualmente, a mí-

dia representa o padrão ideal estipulado, como sempre, pela elite da sociedade. 

 

 A autora afirma que a nudez feminina nas revistas dos anos 1970 chegou a 

um ponto de perfeição que começou a causar estranheza, pois retratava um corpo 

grotescamente parecido com uma boneca de porcelana, uma escultura plastificada, 

em que se perdia o “eu” do indivíduo em questão. Mulheres que buscavam esse tipo 

de objetivo não eram mais nem reconhecidas, porque o nível de perfeição era gro-

tescamente inumano ou desumano. 

 

Este é o mundo Barbie: 
 
O sucesso comercial e simbólico da boneca mais vendida do mundo 
é próprio de uma estrutura social com padrões mercantis de beleza e 
realização pessoal que concentra nas crianças os desejos de acumu-
lação dos adultos. [...] 
Para acompanhar essas questões, é interessante buscar no advento 
da modernidade os fios que traçam sexualidade, infância e indivíduo, 
apontando como o corpo e suas projeções psíquicas passam a ser 
objeto privilegiado da ciência e do imaginário modernos. [...] Como já 
dizia Weber que a ética protestante andou de mãos dadas com espí-
rito capitalista, pois a aura puritana nos faz passar fome, tratamentos, 
cirurgias e muito mais (REVISTA MENTE Cérebro ed. Especial Psi-
cológico Feminino 2014 n. 42).  
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Figura 29: Barbie Humana: A Barbie ucraniana. O ESTADO DE SÃO Paulo 09 mar. 2014. 
 
 
Com sua cintura de vespa, cabeleira platinada e olhar vítreo, a Bar-
bie humana sugere mais do que o enésimo sucedâneo do narcisismo 
contemporâneo. Transparece nela uma síntese icônica do mal-estar 
das sociedades pós-comunistas, que saíram do totalitarismo para ca-
írem numa espécie de limbo social, morbidamente fascinadas com a 
cultura pop americana. (NOGUEIRA, 2014, p. 13).  

 

Para Wolf (1992), as revistas de moda não tinham, necessariamente, o objeti-

vo de fazer as leitoras mulheres se sentirem sempre belas, como um espelho de 

identificação imediata; pelo contrário, muitas vezes, tinham como objetivo despertar 

nelas o desejo de que elas olhassem e admirassem aquelas modelos, e se sentis-

sem imperfeitas ao extremo, fora do padrão, até feias e desproporcionais. Esse sen-

timento de inferioridade e frustração as levaria a se utilizar dos produtos vendidos 

pela indústria da beleza, de cosméticos que prometiam deixá-las perfeitas, enfim, de 

um milagre da natureza que pudesse transformá-las. E muitas vezes a intervenção 

milagrosa resulta verdadeira tragédia. 
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Porém, mesmo assim, o crescimento promissor do mercado da beleza teria 

que ser intensamente motivado e alimentado pela sensação de inferioridade femini-

na: o objetivo máximo era a conquista da beleza a qualquer preço, pois nada impedi-

ria a busca da perfeição extrema. Portanto, os recursos atraentes da mídia realmen-

te tinham que influenciar no psicológico do público feminino, para que a aceitação e 

identificação física não existissem e sim a busca por ela. 

 

A eliminação dos sinais da idade dos rostos femininos tem a mesma 
ressonância política que seria provocada se todas as imagens de 
negros fossem costumeiramente clareadas. Essa atitude faria o 
mesmo julgamento de valor com relação aos negros que essa mani-
pulação faz quanto ao valor da vida da mulher, ou seja, que menos 
vale mais. Eliminar os sinais da idade do rosto de uma mulher equi-
vale a apagar a identidade, o poder e a história das mulheres (WOLF, 
1992, p. 109). 

 
 

Portanto a autora Wolf (1992), analisa essa indústria da beleza, tanto na parte 

dos produtos milagrosos, como na vertente midiática, em relação as revistas de mo-

da, sendo assim um ponto importante a ser visto, seria os guias e revistas voltados 

somente para o “bem estar”, “beleza”, “saúde” e “corpo perfeito”. 

 

Conforme, o percurso histórico realizado pela Wolf (1992) – com enfoque nas 

revistas de 1940 e 1970 – continua com o grande evento de 1970 que foi o Wo-

odstock, evento que recebeu milhões de pessoas, com o objetivo de uma mudança 

de paradigmas em relação ao corpo, a sociedade, as guerras e mudanças para um 

mundo mais natural. 

 

Sendo assim, após o momento mais naturalista do ponto de vista comporta-

mental e físico que foi o Woodstock – show de musica dos anos 1970, que foi o 

marco do Flower Power – ocorre em 1980, um movimento  oposto do natural, que é 

o exagero do culto ao corpo fisicamente moldado pelas academias, que primeira-

mente foi fundado pela, Jane Fonda, atriz da época que trouxe novamente o aprisio-

namento do corpo feminino com o estabelecimento do novo padrão estético.  
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Figura 30: Jane Fonda: atriz que iniciou o culto ao corpo dos anos 1980 com seus vídeos de ginástica e acade-

mia. Disponível em: <https://conteudo.imguol.com.br/c/entretenimento/e6/2017/03/18/nos-anos-80-e-90-os-
programas-de-exercicios-fisicos-para-fazer-na-frente-da-tv-estavam-em-alta-e-muitos-famosos-ja-viveram-essa-

tareda-jane-fonda-que-ja-ganhou-2-oscar-como-melhor-atriz-1489863184475_v2_600x422.jpg>. 
 

 

Sendo assim, em 1986 é impresso o primeiro guia de “saúde” o chamado, 

Boa Forma, que segundo Castro (2007), na segunda tiragem do mesmo ano ocorreu 

a mudança do formato guia para o formato revista, com dicas de saúde, exercícios 

físicos, o que seria o corpo perfeito e segredos para uma exuberante forma física. 

 

Continuando a trajetória com Castro (2007), um ano depois, em 1987, houve 

o surgimento da Corpo a Corpo, uma revista voltado para o comportamento e beleza, 

como, por exemplo, o tema: a ginastica que mantem seu corpo perfeito, a tiragem 

era mensal, e segunda a autora após o aparecimento dessas revistas ocorreu um 

aquecimento no mercado das academias, fazendo com que mais e mais locais de 

ginastica abrissem as portas. 

 

Segunda (SANT’ANNA apud CASTILHO, 2011),essa onda de culta ao corpo, 

de consumir a felicidade e a saúde estampada nas revistas de bem estar, e guias de 

estilo, tornou-se um momento mercadológico que era inteiramente voltado a constru-

ir uma imagem de si semelhante àquelas projetadas e forjadas pelas revistas e guias. 
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A mídia ao longo da sua trajetória foi construindo o corpo perfeito para desfile, 

o corpo modelo, o corpo que toda mulher “deveria” copiar formando então o corpo 

padrão, que está intimamente ligada a moda, conforme (GARDIN apudCASTI-

LHO2011) disse que, essa moda do corpo perfeito - padrão é uma criação da mo-

dernidade contemporânea. 

Sendo assim esses autores ao começarem olhar mais profundamente ao cor-

po como um objeto de estudo, ao longo dos anos surgiram teorias acerca do assun-

to corpo muito interessantes. 

 
 

 3.2 O CORPO PESPONTANDO SUAS TEORIAS 

 

 

Segundo Le Breton (2003), o homem somente será libertado quando toda a 

preocupação perante o corpo desaparecer, quando toda identidade real do corpo do 

sujeito for realmente aceita, porém com o trabalho incansável da mídia e da socie-

dade esse pensamento pode demorar muito para ser consolidado, essa realidade 

ainda encontra-se muito distante, pois é uma situação que vem sendo consolidada 

na historia por meio do estado, família e educação para com as mulheres. 

 

Walter Benjamin (2006) dizia que quando o corpo muda tudo já foi modificado, 

sendo assim o corpo torna-se um local provisório de informação, pois segundo 

(KATZ apud CASTILHO 2011)o corpo é um recipiente – teoria que estuda o corpo 

como um local que retêm as informações e os mandamentos sociais, as processa e 

depois é devolvida a sociedade – é um local que retêm todos os novos padrões, to-

das as informações passadas pela mídia e pela sociedade, portanto ocorre uma se-

gunda teoria que seria o corpo mídia, onde a informação não é passada adiante, 

mas sim se transforma em corpo. 

 

Um corpo no qual está com a identidade própria, porém, com a somatória das 

imposições midiáticas, assim como dizia Hall (2014) que a identidade é uma intera-

ção realizada entre o eu e a sociedade, tanto para o bem como para o mal. 
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 Wolf (1992) já dizia que a mídia está muitas vezes para desmotivar a mulher 

e prejudicar a autoestima, com o simples objetivo de movimentar a indústria da bele-

za, assim como ocorreu em 1970 com as mulheres nuas nas revistas de moda que 

causou todo um impacto para as mulheres e uma boa movimentação na indústria. 

 

Sendo assim, por sua vez, existe o mass-mídia – mídia de massa que o poder 

é medido pelo número de espectadores – que cria os padrões e novos modos de 

moda passageiros e banalizados. Formando então padrões descartáveis que a po-

pulação se ajusta rapidamente para acompanhá-los, muitas vezes aquele novo pa-

drão não se ajusta no seu corpo, mas o sujeito se martiriza para que aquele produto 

seja compatível com o tipo físico dela. 

 

Segundo (GARDIN apud CASTILHO 2011)o padrão de corpo é advindo de 

um corpo considerado “saudável” pela sociedade, no qual mostra a beleza a ser se-

guida e aceita pela sociedade, sendo a mulher a ser atingida por todas as outras que 

sofrem, tomam remédios e passam por procedimentos desnecessários, para que 

possam conseguir ficar lado a lado com o corpo escolhido socialmente. 

 

(GARDIN apud CASTILHO 2011), diz que o corpo como principal mídia esta-

belece atitudes e novos comportamentos representacionais, sendo assim, a arte 

busca fazer a ruptura dessas mídias corporais9, quebrarem os padrões que esses 

corpos criaram para a sociedade, fazendo a destruição desses corpos midiáticos e 

buscando o original, sendo assim, faz uma analogia com a moulage que proporciona 

a roupa ser construída no corpo no qual o individuo nasceu e não no padronizado 

socialmente. 

 

O corpo no contemporâneo, segundo Santaella (2004), é a medida do exces-

so, uma hibridização corporal, pois na atualidade o sujeito é curioso e vai além de si 

mesmo, em busca de tecnologias que ultrapassem as possibilidades corporais, sen-

do assim surge um novo corpo, um indivíduo sem a certeza do seu ego, sem a cer-

teza de uma identidade particular, tornando-se um corpo instável, longe de um equi-

líbrio. 
																																																								
9Teoria de Gardin (2011) diz que o corpo é a principal mídia que estabelece os novos padrões e ati-
tudes comportamentais.	
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 Santaella (2004), afirma, que não pode mais entender o corpo como uma 

imagem ou presença física, pois o corpo hoje foi invadido pela mídia, pelas tecnolo-

gias, pela moda, tornando-se para a mídia um corpo objeto, uma mercadoria para 

propagação da mulher perfeita, um objeto que a mídia retirou a identidade, para que 

passe uma imagem produzida por ela. 

 

 Entretanto, será que essa disciplinarização atual das mídias faz com que o 

corpo se torna maleável10, disciplinado, mas com maiores possibilidades de trans-

formação? A mídia ao exigir uma nova demanda corporal faz com que ocorra uma 

mudança física por consequência psicológica e sociológica.  

 

A coesão social, (DURKHEIM 1975) e a espetacularização (DEBORD 1997) 

do corpo faz com que o mesmo não se satisfaça, pois, a sociedade nunca esta satis-

feita com um padrão. 

 

Conforme o pensamento de Le Breton (2003), a busca pelas mudanças cor-

porais esta na preocupação de modificar o olhar do outro sobre si a fim de existir 

plenamente perante uma sociedade repleta de padrões. Mudar o corpo faz com o 

sentimento de identidade modifica-se juntamente com as mudanças físicas, tornan-

do-se um ser confuso em relação a qual identidade seguir. 

 

Dessa forma podemos pensar nessa questão de identidade como roupa e 

corpo como suporte, ocorrendo a seguinte discussão: o corpo que veste a roupa ou 

a roupa que veste o corpo? 
 

 

3.3 É O CORPO QUE VESTE A ROUPA OU A ROUPA QUE VESTE O 

CORPO? 
 

Roupa não se veste um suporte vazio, o corpo [...] este interage, com 
as direções, formas, cores, cinetismo e materialidades da roupa e 
atua de variados modos nas suas configurações, tomada de posição 
e de movimentação (OLIVEIRA, 2011, p. 93). 

																																																								
10O corpo maleável é no sentido que hoje a mudança ocorre com muita freqüência, sendo assim o 
corpo precisa estar aberto as mudanças e em constante aceitação.	
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A moulage faz justamente essa brincadeira corporal com os tecidos, como os 

tecidos se assentam nas formas do corpo, como esse tecido vai se tornar uma ves-

timenta que represente a identidade daquele corpo no qual ela é costurada, o corpo 

vai ditar as formas e as peculiaridades da roupa construída nele e o natural ou ver-

dadeiro transformam-se em um desagrado nas proporções para cada época, pois 

deixa de se enquadrar na moda para que a moda se enquadre no corpo do sujeito.  

(OLIVEIRA apud CASTILHO 2011)o corpo vestido consegue representar e 

mostrar a sociedade, os modos do sujeito estar no mundo, ou seja, sua presença e 

sua identidade como um todo, fazendo com que o corpo vestido possuísse plena 

consciência para atuar na sociedade e segundo Ximenes (2011), o corpo com a rou-

pa sobreposta a ele torna-se possível esculpi-lo conforme os desejos da idealização 

do sujeito. 

 

Sendo assim, segundo (OLIVEIRA apud CASTILHO 2011), as aparências de 

um corpo vestido podem ser analisadas como uma das vertentes para a construção 

identitária, ou seja, novamente Hall (2014) presente nas analises a cerca do corpo, 

pois ele interpreta a identidade como uma integração entre o eu e a sociedade, con-

forme dito isso, o eu aqui se encontra como uma vestimenta que a proporciona mais 

um pilar para a construção da identidade do sujeito, formando assim um tripé identi-

tário, ou seja, a vestimenta junto com o corpo – o eu – e a sociedade. 

 
 
[...] as duas ordens sensoriais da apreensão do corpo vestido, a vi-
são e o movimento [...] nos permitem abordar a aparência e o seu fa-
zer significar o sujeito. [...] Se a aparência tem um numero finito de 
transcrições é porque a mudanças de posições das partes integran-
tes do todo tem também combinações limitadas. (OLIVEIRA, 2011, 
p.95) 

 

 

O corpo e a roupa segundo (OLIVEIRA apud CASTILHO 2011)são unidirecio-

nais, ou seja, se relaciona entre si, assim como a moulage proporciona, o corpo co-

mo suporte para a criação da vestimenta sobre ele, porém a vestimenta nem sempre 

foi utilizada para demonstrar identidade, sendo que na pré-história ela era usada 

como proteção, sendo assim, um vestir racional, com base nisso (OLIVEIRA apud-
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CASTILHO 2011) separa o destinador racional do lúdico e sensível, o racional segue 

os princípios da pré-história, que é a roupa como proteção e o lúdico e sensível utili-

za-se da vestimenta como uma forma de demonstrar seu espaço na sociedade. 

 

Pois, hoje o corpo feminino segundo Ximenes (2011), desnudo não possui 

mais encantos do que o corpo vestido, mas aos olhos sociais e midiáticos o corpo 

vestido está mais próximo de alcançar o corpo idealizado, formando então o pensa-

mento, de que, o corpo separado da roupa estivesse incompleto. “O vestuário não 

pode ser percebido sem a relação direta com o corpo, [...], corpo tridimensional, cor-

po com uma natureza que pertence a um tempo e espaço, e o espaço é o próprio 

corpo.” (XIMENES, 2011, p.94). 

 

A aparência é um tópico muito complicado na atualidade, pois ela que diz se 

o sujeito vai ser aceito ou não, dependendo do sujeito ele assume e segue em frente, 

porém existe aqueles que tentam mudar sua vestimenta primaria, que é a pele, para 

que a sociedade o aceite como mais um que seguiu os padrões necessários, estipu-

lados por uma pequena parcela do todo, pois é no corpo que as metamorfoses e 

metáforas se instalam, procurando reconfigurações e formas de expressão (XIME-

NES, 2011, p. 94). 

 

 Essa aparência necessária é desenvolvida pela identidade que o sujeito cons-

trói ao longo da vida, sendo assim, ele pode escolher qual aparência vai proporcio-

nar o objetivo que ele quer atingir, pois o "nu" hoje é uma forma de vestuário, sendo 

ele incompleto ou não, ele hoje é um vestuário que, segundo Ximenes (2011) ele é 

arranjado, pois é um local onde a aparência seria o bem mais precioso, sendo ela o 

belo ideal ou não, porém quando não ocorre o belo ideal no "nu" o sujeito deixou de 

seguir as ditaduras da mídia e da moda, formando assim um sujeito transgressor. 

“Uma moda de mulher, para ter êxito, precisa sensibilizar não só a um gosto por 

formas, generalizado na sociedade a que se dirige como os egos que constituem 

esse todo coletivo.” (FREYRE, 1987, p. 33). 

 

O sujeito transgressor ele busca autenticidade, e a mídia não proporciona es-

se tipo de comportamento, pois o grande objetivo dela é permanecer na massa para 
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que o meio no qual ela esta situada, proporcione um maior número de consumidores, 

pois é como o Foucault (1977) disse, o corpo político é uma junção das vias de co-

municação e os elementos materiais, dessa forma o corpo para mídia é um meio 

político no qual ela se apropria para vender o vestuário ou o elemento que tiver que 

ser comercializado. 

 

Nesse contexto o corpo é novamente o suporte da roupa, fazendo com mais 

uma vez o corpo precise da roupa e ela do corpo, pois sem ele a mídia não conse-

gue de certa forma demonstrar uma “necessidade” para que o sujeito compre a 

aquele determinado produto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Assim sendo, como pesquisadora e mulher em um programa interdisciplinar 

de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura pretendeu-se trazer um 

novo olhar para as discussões de gênero, moda e estudou academicamente a mou-

lage como uma reflexão para com o corpo feminino. 

 

Pois a moulage aqui estudada mostrou como a construção de uma peça de 

vestuário, pode trazer vários olhares sobre a desconstrução de um corpo que foi po-

liticamente, midiaticamente e socialmente moldado para adequar-se a um padrão 

criado ou instigado. 

 

Essa pesquisa mostrou, problematizou e moldou a prática da moulage como 

uma nova forma de construção do vestuário no corpo feminino, o corpo que foi disci-

plinado, educado e domesticado pela igreja católica, pela família e pelo Estado. 

 

Foi moldado pelos recolhimentos (locais onde as mulheres eram mandadas 

pelas famílias para ter uma educação voltada para o sexo feminino), moldado e edu-

cado pelos patriarcas da família e pela igreja católica que pregava os dogmas religi-

osos perante aos atos femininos. 
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O corpo foi costurado pela moda, que em cada período de sua historia,fez um 

novo padrão de beleza surgir e ser seguido pela burguesia que precisava desses 

padrões para poder habitar seus meios sociais. 

 

O corpo feminino como foi mostrado na pesquisa ele carrega marcas de todos 

os processos disciplinadores em que ele passou, como a moda, os recolhimentos, e 

os ditatoriais vindo da sociedade patriarcal, ele até hoje possui cicatrizes de uma 

educação que fez com que a mulher fosse mantida a margem pelos discursos médi-

cos, nos quais, retratavam a mulher como algo frágil e débil, não podendo evoluir 

intelectualmente ao mesmo tempo em que geria um feto, ou seja, ela foi proibida de 

de estudar e desenvolver-se mentalmente, para que ela pudesse ter a chance de 

gerar um ser normal. 

 

Sendo assim, entra aqui a reflexão da pesquisa por meio da moulage, que pa-

ra que ela ocorresse foi preciso fazer a investigação nos meios sociais onde ocorria 

a educação e a disciplina perante a mulher. 

 

Sendo que, ainda hoje a fala do corpo não é ouvida pelo comercio, pois mui-

tos corpos ainda são anulados nas modelagens industriais, porque são corpos que 

não se adequam ao padrão do momento, um exemplo claro é o plus size – roupas 

para mulheres acima do peso – que somente agora está começando a ser aceito 

como um corpo real, que possui estruturas diferenciadas, mas um plus size criado 

pela mídia e pela moda, pois ainda sim, não consegue abraçar todos os diferentes 

corpos existentes. 

 

Novamente então, anulando as mulheres que possuem um corpo que não 

conseguiu se enquadrar na sociedade, despertando então uma reflexão acerca da 

evolução social, porque na realidade a sociedade evolui em questão tecnológica, 

mas no sentido social, ainda existe questões muitos ultrapassadas, como é o caso 

do preconceito com mulheres, que a aparência de uma mulher ainda hoje pode cau-

sar agressões, distanciamentos sociais e muitas vezes o julgamento errado somente 

pelo olhar da peça de roupa em que ela usa.  
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Esse pensamento é do século XIX, onde os discursos médicos estavam ultra-

passados com todas as teorias higienistas acerca do feminino, causando a anulação 

da mulher perante a sociedade, com o pensamento de a mulher somente tinha o 

dever com o lar e a família, que ela não tem o direito a nada e somente tem o dever 

de satisfazer o homem, sendo este um pensamento que ainda hoje está presente 

em muitos lares, religiões, culturas e países, por esse motivo essa dissertação teve 

o objetivo de refletir sobre o feminino, sobre as mulheres na sociedade, e tudo aquilo 

que ela representa. 

 

Porque esse pensamento ultrapassado do século XIX, tecnicamente não po-

deria mais existir em uma sociedade atual, mas infelizmente ainda é existente e mui-

to presente nos lares brasileiros. 

 

A moulage foi destrinchada aqui como uma nova forma de valorização do 

corpo feminino, uma nova proposta de construção do vestuário, um olhar diferente 

no estudo da moda e a criação da roupa no corpo da mulher, uma forma para que 

ela veja que o corpo é algo único. 

 

Sendo assim,a moulage foi estudada em três vertentes, a disciplina, a educa-

ção e a mídia, formando uma teia ao redor da moulage que a costura que constrói a 

peça de roupa nesse corpo construído por meio social 

 

Portanto a moulage, foi uma forma de abordar os assuntos relacionados ao 

feminino – sociedade, moda, mídia, disciplinarização social – e descontruir esse cor-

po que ao longo dos anos foi moldado e disciplinado por todos os setores sociais, 

que ainda hoje é disciplinado, sendo um assunto denso e vasto de interpretações, os 

conceitos abordados aqui foram analisados e refletidos, mas sem o esgotamento do 

assunto, pois o objetivo é que essa reflexão seja abordada novamente com outros 

olhares e novas perspectivas. 
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