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RESUMO
Através da observação histórica do vestuário, este artigo procura

explicitar o papel das roupas como meio de comunicação. Destacando a
cronologia das mudanças ocorridas na indumentária de diferentes épocas e
culturas, a roupa é analisada como forma de expressão e de diferenciação
do homem e da sociedade.
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ABSTRACT
The purpose of this essay is to show, through observation of the his-

tory of clothing, the role of clothes as a means of communication. With an
emphasis on the chronology of the changes that have occurred in the way
people dressed in different times and cultures, clothes are analyzed as a
means of expression and differentiation for man and society.
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Diga-me como te vestes
e eu te direi quem és

Pela análise da imagem de um esquimó em uma
paisagem gelada, pode-se concluir que a pri-
meira motivação para ele andar vestido com um

macacão costurado em pele de urso é a necessidade de
proteção contra o frio. Já a análise da imagem de um
africano que se veste apenas com uma tanga feita de
pele de antílope, tendo ainda o cabelo cuidadosamente
atado com fibras vegetais e a superfície do corpo coberta
de riscos verticais pretos e amarelos, demanda novas
explicações. Os antropólogos, considerando a função
de proteção de uma roupa, fazem uma distinção básica
entre esses dois tipos de traje, caracterizando-os como
traje ártico o traje do esquimó, e traje tropical o traje do
africano. Agora, a evidente função de proteção do traje
ártico não é a única, já que tanto ele quanto o traje tropi-
cal possuem seus lados estético e simbólico. O casaco de
pele de urso pode, por exemplo, ser enfeitado com frisos
de peles de outros animais mais raros, possuir botões
esculpidos em ossos ou servir de suporte para amuletos
sagrados. E assim, além de proteger e ser utilizado para
demarcar distinções hierárquicas, posições sociais e
profissões, funções militares e religiosas, o vestuário
também enfeita. E rapidamente nos damos conta de que
são muitos e estão entrelaçados os motivos para o uso
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de roupas. As roupas são expressivas: elas informam,
integram, seduzem ou, até mesmo, afrontam. Ou seja,
o vestuário é, sobretudo, "comunicação", conforme
escreveu Umberto Eco em 1975:

Quem se interessou alguma vez pelos atuais proble-
mas da semiologia já não pode continuar a fazer o
nó da gravata, todas as manhãs, diante do espelho,
sem ficar com a clara sensação de estar a fazer uma
opção ideológica ou, pelo menos, de lançar uma
mensagem, uma carta aberta aos transeuntes e a
todos que com ele se cruzarem durante o dia (...). O
vestuário é comunicação (ECO, 1982, p.7).

A roupagem de cada um
em cada época

A partir de exemplares de agulhas feitas de marfim
de mamute encontradas em cavernas paleolíticas e hoje
exibidas em museus, como o Torquay Museum, em De-
von, Inglaterra, sabemos que, há 40 mil anos, os homens
já costuravam peles amaciadas com gordura de animais
(LAVER, 1989, p. 10). No período Neolítico (12 mil
anos a 4 mil anos a.C.), o couro era curtido com ácido
tânico extraído da casca de árvores, e os antepassados
dos mongóis manufaturavam feltro com a lã e o pêlo dos
animais. Exemplares de peças de antigo e famoso "feltro
mongólico" podem ser vistas no Hungarian National
Museum, em Budapeste, na Hungria.

A partir do século VI a.C., "as grandes civilizações da
Antigüidade desenvolveram-se em regiões tropicais, nos
vales de grandes rios" (LAVER, 1989, p. 14). Às margens
do Nilo: egípcios; Tigre-Eufrates: mesopotâmicos; Indo:
hindus; Azul e Amarelo: chineses; e Jordão: hebreus.
Fibras vegetais longas, como o cânhamo e o linho, eram
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arranjadas em camadas para moldar tecidos. O fuso e o
tear possibilitaram a manufatura de retângulos maiores
de tecidos, "que eram usados enrolados em torno do
corpo" (LAVER, 1989, p. 14), presos com alfinetes e cin-
tos. Técnicas artesanais de tingimento e estamparia com
pigmentos recolhidos na natureza coloriam e enfeitavam
as roupas das classes altas, que também ostentavam
acessórios e jóias ricamente trabalhadas.

Os gregos e os romanos também usavam tecidos
de linho, cânhamo ou lã drapeados em torno do corpo,
ajustados por broches e acessórios em couro. "O tra-
je básico grego, para os dois sexos, o quíton, era um
retângulo de pano, com algumas aberturas, enrolado
no corpo e arranjado de diversas maneiras" (LAVER,
1989, p. 30). Permitia-se aos homens usá-lo em diversos
comprimentos, enquanto que, para as mulheres, ele era
sempre longo.

Nos pés, usavam-se sandálias. Presume-se que as
pessoas das classes inferiores (soldados e trabalhado-
res) vestiam-se com túnicas lisas nas cores das próprias
fibras. "O historiador Heródoto menciona um decreto
ateniense proibindo estas classes de freqüentarem o
teatro e outros lugares públicos com roupas tingidas"
(LAVER, 1989, p. 30).

Alguns servos, assim como os servos egípcios, an-
davam nus. Os nobres romanos, chamados patrícios,
também adotaram o quíton, com o nome de túnica (que
podia ter mangas compridas e chamar-se, então, dalmá-
tica). Herdaram dos etruscos um outro traje básico, a
toga. Esta era um retângulo muito grande de tecido, que
permitia montar drapeados sofisticados. Tornou-se tão
volumosa, que impedia certos movimentos. Era um traje
pomposo, "para as classes superiores, especialmente os
senadores, que usavam-na sempre branca" (LAVER,
1989, p. 47).

Com a expansão do Império Romano para o leste, em
torno do século I a.C., as roupas dos nobres ocidentais
tornaram-se coloridas e enfeitadas com bordados.

Isso pode ser visto claramente nos esplêndidos
mosaicos da Igreja de San Vitale, em Ravena. Eles
mostram, num friso elaborado, as figuras do impe-
rador Justiniano e de sua esposa Teodora e estão
entre os documentos mais valiosos que possuímos
do vestuário bizantino no auge de sua glória, o séc.
VI. (...) Em Bizâncio, como na China Imperial, todas
as roupas eram hierárquicas. O "princípio da sedu-
ção" era quase totalmente ausente, e o "princípio da
utilidade", completamente ignorado (LIPOVETSKY,
1989, p.49).

Entre os séculos I e X d.C, o Estado Romano sofreu
as invasões de teutões, godos, gauleses e bretões, vindos
do nordeste, e de muçulmanos, vindos do sudeste. No
século V, a estrutura feudal européia já está em formação.

As vestimentas se caracterizavam por uma miscelânea
de influências. As calças, por exemplo, que já eram ves-
tidas pelas tribos bárbaras, gradualmente foram aceitas
pelos romanos e eram usadas sob as túnicas. Usavam-se
meias, muitas vezes enrugadas, presas por ataduras. A
túnica feminina passou a ser ajustada no corpete por
botões laterais.

Em torno do ano mil,

(...) com o fim das devastações e das pilhagens bár-
baras, o Ocidente vai conhecer uma imunidade que
não se reencontra em nenhuma outra parte do mundo.
Fenômenos de conseqüências consideráveis, não
apenas para o desenvolvimento econômico posterior,
mas, sobretudo, para o impulso da civilização inteira,
que já não sofrerá rupturas provenientes de forças
estrangeiras (LIPOVETSKY, 1989, p 49).

No século XI, as Cruzadas reabriram o comércio com
o Oriente Próximo. No regresso, os cruzados trouxeram
para casa, além de tecidos orientais, as técnicas de mo-
delagem e as próprias roupas orientais.

O desenvolvimento do comércio e dos bancos finan-
ceiros, a partir do século XII, levou à constituição de
grandes fortunas burguesas, e o modo de vida faustoso
da nobreza foi sendo absorvido por outras camadas da
população. Não sem reação: é desta época a edição de
leis suntuárias, que tentavam legitimar as distinções
hierárquicas representadas no vestuário e que vigoraram
nos próximos séculos.

O fenômeno moda

Durante a Idade Média, os inúmeros núcleos feu-
dais distribuídos pela Europa viram "estabelecer-se
cortes principescas ricas e faustosas, que foram o solo
nutriente da moda e de suas demonstrações de luxo"
(LIPOVETSKY, 1989, p.50).

Indústrias têxteis manuais, trocas internacionais,
renascimento urbano, novo dinamismo no artesanato
e grande tráfico comercial permitiram diversificar os
materiais que serviam para a fabricação do vestuário:
seda do Extremo Oriente, peles preciosas da Rússia
e da Escandinávia, algodão turco, sírio ou egípcio,
couros de Rabat, plumas da África, produtos corantes
da Ásia Menor, linho do sul da Alemanha, lãs de Flan-
dres e da Inglaterra, panos de cânhamo das regiões
de Saône e de Bresse, veludos de Milão, Veneza e
Gênova (LIPOVETSKY, 1989, p.1).

O Renascimento também beneficiou a confecção
de roupas: máquinas foram inventadas, e movidas pelo
vento ou pela água, eram usadas em várias manufaturas,
principalmente na fabricação de tecidos. O período entre
1100 e 1300 foi chamado de Revolução Industrial da
Idade Média, pelas inovações na forma de utilizar os
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meios de produção e pelo aumento radical no número
de invenções. É o início da mecanização dos processos
de produção e da profissionalização de várias atividades.
"As corporações de ofício foram regulamentadas em
torno de 1250 e representavam mecanismos encarre-
gados de controlar a qualidade das obras e a formação
profissional" (LIPOVETSKY, 1989, p.51-52).

A moda para a aristocracia

Entre 1300 e 1400, os trajes masculino e feminino
se diferenciam radicalmente. "Foi na segunda metade
do século XIV que as roupas, tanto masculinas quanto
femininas, adquiriram novas formas, e surgiu algo que
já pode ser chamado de moda" (LAVER, 1989, p.62).

O vestido tornou-se a peça principal da roupa fe-
minina, justo até a cintura e abrindo-se em saia ampla,
normalmente em pregas. Os homens usavam, na parte
superior, uma jaqueta, o gibão, que mantinha o peito
justo e variava em comprimento. As calças eram justas
para os nobres e folgadas para o povo. A partir destes
modelos básicos, e sobre eles, instalou-se o "poder
social dos signos ínfimos, o espantoso dispositivo de
distinção social conferido ao porte das novidades sutis"
(LIPOVETSKY, 1989, p.32).

Neste novo contexto, apesar de ainda prevalecer
a norma coletiva e tradicional, o "agente individual"
(LIPOVETSKY, 1989, p.47), nas classes superiores, bus-
cando demarcar mais claramente as distinções sociais,
paulatinamente, conquistou uma parcela de iniciativa.
A realeza enriquecida encontrou no vestuário um forte
aliado em suas pretensões hierárquicas, transformando
as cortes em "passarelas de extravagâncias" (LIPO-
VETSKY, 1989, p. 48). Assim, simbolizando uma vida
dedicada aos prazeres e longe do trabalho, puderam
surgir, por exemplo, as polainas, sapatos com pontas
longas que formavam um arco para cima e alcançavam
a incrível medida de 50cm. Dignos de nota são também
os rufos, grandes golas frisadas envolvendo o pescoço,
apertadas por um cordão e que, em torno de 1600, pas-
savam sobre a extremidade superior das orelhas.

A mudança de moda atinge antes de tudo os elemen-
tos mais superficiais, afeta menos o conjunto dos
trajes (....) São os adornos e as bugigangas, as cores,
as fitas e as rendas, os detalhes de forma, as nuanças
de amplidão e de comprimento que não cessaram de
ser renovados (LIPOVETSKY, 1989, p.32).

A fase inaugural da moda durou quatro séculos, até
o séc. XVIII, e, neste período, a moda era privilégio
da aristocracia. "Soberania do capricho e do artifício,
que se estabeleceu identicamente para os dois sexos. O
próprio da moda, neste período, foi impulsionar um luxo

de sofisticação teatral, tanto para os homens como para
as mulheres" (LIPOVETSKY, 1989, p.36).

Assim,

(...) durante dezenas de milênios, a vida coletiva
se desenvolveu sem o culto das fantasias e das
novidades, sem a instabilidade e a temporalidade
efêmera da moda, o que certamente não quer
dizer sem mudança ou sem curiosidade, (...) só
a partir do final da Idade Média é possível reco-
nhecer a ordem própria da moda, a moda como
sistema, com suas metamorfoses incessantes,
seus movimentos bruscos, suas extravagâncias. A
renovação das formas se torna um valor mundano,
a fantasia exibe seus artifícios e seus exageros
na alta sociedade, a inconstância em matéria de
formas e ornamentação já não é exceção, mas
regra permanente: a moda nasceu. (LIPOVETSKY,
1989, p.23).

A moda é um fenômeno típico do Ocidente e "sua
principal característica é a mudança rápida e constante
de estilos" (WILSON, apud EMBACHER, 2004, p. 15),
mudança que passou a ser desejável em arquitetura, de-
coração, arte, culinária, vestuário e em inúmeras outras
funções humanas. Porém, como diz Lipovetsky, "a es-
fera do parecer é aquela em que a moda se exerceu com
mais rumor e radicalidade, aquela que, durante séculos,
representou a manifestação mais pura da organização
do efêmero" (LIPOVETSKY, 1989, p.24).

A moda e a Modernidade nasceram juntas. Com a
moda, aparece uma primeira manifestação de uma rela-
ção social que encarna um novo tempo legítimo e uma
nova paixão própria do Ocidente, a do moderno... "O
presente se impôs como eixo temporal que rege a vida
das elites" (LIPOVETSKY, 1989, p.33).

As influências recíprocas tornaram-se constantes
entre os países europeus: no século XVI, as roupas
luxuosas tinham influência alemã, mas já no final do
mesmo século, a influência espanhola é visível no
negro-e-justo com que alguns nobres eram retratados.
No final do século XVII, adentrando o século XVIII,
há o domínio francês no modo de vestir. Este é um
período de luxo supremo, quando encontramos as pe-
rucas empoadas para os homens e para as mulheres, os
penteados enormes encimados por chapéus contendo
objetos estranhos, como um ninho de pássaros. A corte
correspondia à moda ditada pela monarquia centrali-
zadora. Apesar disso,

o próprio da moda foi instituir uma regra de conjunto e,
simultaneamente, deixar lugar para a manifestação de
um gosto pessoal: é preciso ser como os outros e não
inteiramente como eles, é preciso seguir a corrente
e significar um gosto particular. Este dispositivo que
conjuga mimetismo e individualismo é encontrado em
diferentes níveis, em todas as esferas em que a moda
se exerce (LIPOVETSKY, 1989, p.44).
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A moda para a burguesia

Inicialmente limitada, a adoção de trajes nobres
propagou-se em novas camadas sociais, penetran-
do na média e por vezes na pequena burguesia,
advogados e pequenos comerciantes, processo
circunscrito às populações abastadas e urbanas,
excluindo invariavelmente o mundo rural (...) Isso só
foi possível porque a moda foi acompanhada por um
duplo processo, a ascensão econômica da burguesia
e o crescimento do Estado Moderno (LIPOVETSKY,
1989, p.40).

Em 1789, A Revolução Francesa, além de concretizar
socialmente a Modernidade e de cortar algumas cabeças,
tirou as perucas de sobre outras tantas e ainda arrancou
as rendas e os babados do peito das camisas dos homens.
A recém inaugurada "igualdade, fraternidade e liber-
dade", refrão de ordem dos revolucionários franceses,
traduziu-se, em termos de vestuário, no "Decreto da
Convenção", que, em 1793, revogou os éditos suntuá-
rios, leis que proibiam as classes plebéias de vestir-se
como os nobres. Detalhes curiosos de ornamentação,
como "solas de sapatos tingidas de vermelho", eram,
até então, privilégio exclusivo da corte. Já estava em
curso, porém, uma nova voga para os homens: os trajes
campestres ingleses, mais discretos e confortáveis. Para
a parcela masculina da espécie, portanto, o Decreto
chegou tarde. Estas distinções já estavam se tornando
obsoletas, porque durante os cinqüenta anos seguintes,
correspondentes à primeira metade do século XIX, a
roupa masculina perdeu seus enfeites e cores e tornou-
se absolutamente sóbria. Marcando o final de séculos
de moda aristocrática, surgiu o novo traje masculino,
e ele reinará absoluto pelos próximos 150 anos: calças
e casaca escura sobre camisa clara, gravatas, chapéu e
sapatos em cor neutra, o terno atual. O homem ocidental
tornou-se um austero trabalhador autônomo, um sujeito
histórico, e adquiriu uma nova aparência. As rendas
são banidas de seu guarda-roupa, e desde então são
prerrogativas femininas. "A moda se tornou uma arte
no feminino" (LIPOVETSKY, 1989, p.70).

Já a moda feminina, durante o século XIX, experi-
mentou inúmeras silhuetas. O corte do corpete, abando-
nando o estilo Império, de origem francesa, desceu de
sob os seios para a cintura e foi afinando-se a tal ponto
que surgiram os espartilhos para contê-lo. As saias, sem-
pre longas, encheram-se de babados e anáguas internas e,
após 1850, portavam as anquinhas, armações em arame
e tecido que aumentavam as rodas das saias. No percur-
so da moda elisabetana para a bélle epóque, já no final
do século, as anquinhas variaram de posição, de duas
laterais para uma posterior. Mangas bufantes, decotes
enfeitados (o rufo retorna, mais discreto) e uma enorme
profusão de rendas, fitas e topes enfeitavam corpetes

cortados em tecidos variados que compunham trajes para
a manhã, para a tarde, para o chá, para o entardecer e
para a noite. Estes trajes eram completados por chapéus,
luvas, xales, bolsinhas e sombrinhas. A apoteose da moda
feminina, apesar de ter como contrapartida o recalque da
moda masculina, trouxe um ganho social considerável
na medida em que disseminou o desejo de moda entre
camadas sociais cada vez mais amplas.

Centralização, internacionalização e, paralelamen-
te, democratização da moda. O impulso da confecção
industrial de um lado, o das comunicações de massa do
outro, enfim a dinâmica dos estilos de vida e dos valores
modernos acarretaram a atenuação das diferenciações
heterogêneas no vestuário das classes (LIPOVETSKY,
1989, p.74).

A moda dos cem anos,
para todas as classes sociais

A Revolução Industrial impulsionou enormemente
a confecção de roupas, no decorrer do século XIX. Em
1820 já existiam, em Paris, várias oficinas de costura para
a produção de roupas feitas sob medidas padronizadas.
A invenção da máquina de costura, em 1850, e o surgi-
mento de criadores de roupas autônomos para a moda
feminina dão início ao período que Lipovetsky chama
de a moda de cem anos, que conjugou a presença do
formato de produção Alta Costura (ateliers de estilistas
- criadores de moda, principalmente franceses -, onde
as elites compravam seus trajes, montados sob medida)
e do formato confecção industrial, que produzia cópias
simplificadas e baratas da Alta Costura, distribuídas entre
os consumidores de classes intermediárias e baixas.

Outono de 1857 - inverno de 1858: Worth funda, na
Rue de Ia Paix, em Paris, sua própria casa, primeira
de uma linhagem do que um pouco mais tarde será
chamado de Alta Costura.(...) a verdadeira origina-
lidade de Worth, de quem a moda atual continua
herdeira, reside em que, pela primeira vez, modelos
inéditos, preparados com antecedência e mudados
freqüentemente, são apresentados às clientes em
salões luxuosos e executados após escolha, em suas
medidas (LIPOVETSKY, 1989, p.71).

Na Exposição de Paris, em 1900, Worth apresenta-se
entre vinte casas de Alta Costura. Na Exposição seguinte,
em 1919, Chanel e Patou estão entre os expositores e, em
1925, na Exposição de Artes Decorativas, já são setenta e
duas casas a se apresentarem. "Paris dita a moda: com a
hegemonia da Alta Costura, aparece uma moda hipercen-
tralizada, inteiramente elaborada em Paris e, ao mesmo
tempo, internacional, seguida por todas as mulheres up-
to-date do mundo" (LIPOVETSKY, 1989, p.73).
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Surgem as coleções, primeiramente bianuais, mais
tarde em intervalos menores. Os lançamentos são disci-
plinados, ocorrendo a intervalos regulares. Os modelos,
juntamente com seus moldes técnicos e direitos de uso,
eram comprados em Paris, para reprodução em série, es-
pecialmente pelos fabricantes americanos. A Revolução
Industrial popularizou a moda enquanto novos estilistas
alimentavam o mercado com suas criações.

Paul Poiret abandonou o espartilho em 1909, mas per-
maneceu fiel ao gosto da ornamentação sofisticada.
Chanel e Patou repudiaram o luxo vistoso, despo-
jaram a mulher dos franfeluches e nove-horas: elas
usarão, doravante, vestidos justos, curtos e simples,
calças e malhas de lã. Chanel vestirá as mulheres
da alta sociedade com tailleur de jérsei, com pulôver
cinza, preto ou bege (LIPOVETSKY, 1989, p.75).

Após a I Guerra Mundial, "outros fatores, culturais e
estéticos, tiveram um papel de primeiro plano na revolu-
ção democrática do parecer feminino" (LIPOVETSKY,
1989, p.76). Muitas mulheres passaram a trabalhar para
manter seus lares, assumiram sua independência econômi-
ca e burocratizaram sua presença política, como é o caso
das sufragistas. A mulher se metamorfoseia, tornando-
se, também ela, um sujeito histórico. Uma nova roupa
precisava ser criada, mais adequada aos movimentos e
às locomoções que esta nova mulher precisava fazer. Os
esportes passaram a fornecer elementos para a composição
do traje. O golfe trouxe o casaco cardigã, os tenistas ves-
tiam camiseta Lacoste, o ciclismo apresentou o short, os
trajes de banho decotaram-se e ajustaram-se ao corpo.

Os esportes não apenas fizeram evoluir os trajes
especializados, mas contribuíram, de maneira crucial,
para mudar as linhas do vestuário feminino em geral,
criando um novo ideal estético de feminilidade. Pelo ân-
gulo do culto esportivo, impôs-se o protótipo da mulher
esguia, esbelta, moderna, que joga tênis e golfe, em
oposição à mulher vaporosa, sedentária, entravada em
babados e rendas (LIPOVETSKY, 1989, p.74).

Em 1920, para escândalo de todos, aconteceu a ver-
dadeira revolução: as saias tornaram-se tão curtas que
cobriam apenas os joelhos! Gabrielle "Coco" Chanel é
o símbolo desta simplificação do vestuário feminino.

Em 1931, a jornalista Janet Flanner escrevia a pro-
pósito de Chanel: Chanel lançou o gênero pobre,
introduziu no Ritz o tricô do apache, tornou elegantes
a gola e os punhos brancos da camareira, utilizou
o lenço de cabeça do operário de terraplanagem e
vestiu as rainhas com macacão de mecânico (LIPO-
VETSKY, 1989, p.74).

Porém, ao mesmo tempo em que liberta a mulher para
o trabalho, a nova moda exige dela um conformismo total.
"Mais do que um direito, a moda tornou-se um imperativo

social categórico" (LIPOVETSKY, 1989, p.78). O cinema
e suas estrelas, as revistas e também a publicidade trataram
de distribuir a imagem desta nova mulher, gerando "uma
obediência sincronizada, uniforme, imperativa às normas
da Alta Costura" (LIPOVETSKY, 1989, p.78). Ao cos-
tureiro ou estilista é permitido o poder de concepção do
vestuário, e à cliente é permitido o direito de comprá-lo,
"liberdade de escolha".

Surgem os especialistas em elegância, e a inovação
torna-se uma função de um aparelho especializado au-
tônomo, definido pelo talento. "AAlta Costura é incon-
testavelmente uma figura da era burocrática moderna"
(LIPOVETSKY, 1989, p.95).

A Segunda Guerra Mundial introduziu um clima
austero nas criações, valorizando o estilo utilitário.
Diminuiu consideravelmente a produção de vestuá-
rio de luxo e permitiu que o eixo criador de moda se
ampliasse, incluindo a Inglaterra e os EUA. Apesar
disso, em torno de 1950, Paris já se recuperava como
grande centro criador, aliando-se aos novos princípios
de marketing que valorizavam a marca com fins pro-
mocionais. O New Look, de Christían Dior, lançado
em 1947, apertou novamente as cinturas das mulheres,
e demonstra o quanto se desejava substituir o rígido
estilo do período da Guerra por curvas femininas e
saias esvoaçantes.

Um intenso intercâmbio entre a Europa e os Estados
Unidos despertou o mercado para as possibilidades de
fabricação em escala industrial e distribuição progra-
mada, apoiadas pela publicidade e pela imprensa da
moda, mais ativa do que nunca. O estilo americano
produzia "sportwear e peças separadas versáteis"
(LAVER, 1989, p.261), um look mais informal e co-
ordenável, que, pela primeira vez em 150 anos, seria
destinado também à parcela masculina da população. A
calça jeans, que há muito tempo compunha o traje típico
dos estudantes universitários americanos, espalha-se
por outras camadas sociais. Mudança: o luxo supremo
e a moda separaram-se. Verdadeira revolução: o de-
senvolvimento do pret-à-porter (expressão derivada
da fórmula americana ready to wear), associação de
estilistas a comerciantes e industriais.

A partir dos anos 60, o importante é
parecer jovem

As roupas que as crianças e os jovens usavam até
a década de 50 eram cópias miniaturizadas das
roupas dos adultos. Então, na década de 60, pela
primeira vez, a moda começou a se concentrar nos
adolescentes. Os modelos mudavam tão depressa
que os fabricantes tinham dificuldade para renovar
os estoques com a rapidez necessária (LAVER,
1989, p. 61).
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O clima era de rebeldia. E não era para menos:
iniciava-se uma revolução jovem. "As moças que-
riam sua própria moda, e não uma versão açucarada
da moda de suas mães" (LAVER, 1989, p.260). Um
novo mundo, em termos de produção e comunicação
se anunciava, repleto de frutos do desenvolvimento
tecnológico da Segunda Guerra. Realizando o poderio
econômico e técnico americano, produtos da tecno-
logia deixaram de ser exclusivos para se tornarem
comuns: plásticos, aviões, satélites, contracepção,
tecidos sintéticos, meias de seda (em poliéster), armas
nucleares... A cultura não ficou atrás: o rock and roll
embala o mundo, aparece a pop art, a publicidade
incendeia. "Para os estilistas de moda da década de
60, o corpo era um veículo para a criação, uma tela
humana sobre a qual qualquer humor ou idéia podia
ser pintada" (LAVER, 1989, p.262).

Saint Laurent trouxe o beatnik da década de 50 para
a de 60 com seu look da Rive Gaúche em visom e
cetim preto. Courréges deliciou o mundo com suas
roupas da era espacial, brancas, em quadrados e com
botas de pelica de cano alto. Paço Rabanne chocou
e encantou com suas roupas de argolas de metal
e discos de plástico, usadas com enormes brincos
também de plástico e penteados com cortes retos. Na
Inglaterra, em 1965, Mary Quant lançou a minissaia,
que foi sucesso mundial (LAVER, 1989, p.265).

A Inglaterra foi o grande berço da criação da moda
dos anos 60, assim como da música pop clássica
representada pelas bandas Beatles e Rolling Stones.
Esta moda era criada por estilistas jovens e vendida
em boutiques na avenida Kings Road, em Londres, e é
simbolizada pela minissaia de Mary Quant. Nos Esta-
dos Unidos, no final da década, a moda jovem já estava
disponível em grandes magazines, convivendo com a
notícia da morte de milhares de jovens americanos na
Guerra do Vietnã. Se os velhos modos de resolver os
conflitos acabavam por detonar guerras, seria preciso
inventar modos alternativos de interação entre as pesso-
as, e os anos setenta seriam de experimentação extrema
nesse sentido. Drogas, concertos de rock, psicodelia,
comunidades, flowerpower, hippies, românticos, orien-
tais e, finalmente, para aqueles que ainda não haviam
encontrado algum sentido, o movimento punk, cujo
lema era "no future" e cujas roupas eram escuras, com
correntes prateadas e cabelos descoloridos e eriçados.
Havia bandas de rock de todos estes estilos, e o mun-
do da música pop foi um dos celeiros do imaginário
estético da década.

Nos anos 80, o impacto do feminismo se faz sentir. A
praticidade, na forma e no material, reina na moda. Em
Paris, os novos criadores são artistas da modelagem e
definem estilos únicos e provocadores. Castelbajac usa

fibras de juta e estopa, Claude Montana cria jaquetas
em couro, Thierry Mugler propõe linhas aerodinâmi-
cas e o chamado "enfant terrible", Jean-Paul Gaultier,
monta peças em plástico que são colagens de peças de
roupas tradicionais masculinas ou femininas de épocas
passadas e diz: "A roupa de cada um e, principalmente a
maneira de usá-la, mostram a visão que se tem do mun-
do" (VINCENT-RICARD, 1989, p.90). Paris também é
adotada por estilistas vindos de vários países, que ajudam
a perpetuar a aura de capital da moda, como Kenzo e
Issey Miyake, do Japão, e Azzedine Alaia, da Tunísia.
Em outros países da Europa, estilistas trabalham novos
materiais de maneira muito criativa. A Itália retoma
sua "eternidade elegante e harmoniosa" (VINCENT-
RICARD, 1989, p.94), representada por Giorgio Armani;
enquanto, na Inglaterra, Vivienne Westwood aprofunda
a estética punk.

Estilistas americanos, como Calvin Klein e Ralph
Lauren, que criavam linhas calmas e limpas, também
alimentavam a moda internacional. Outros estilos retro
foram absorvidos, e esta variedade de escolha foi se tor-
nando cada vez mais importante à medida que as mulheres
ampliavam seus universos de ação. "A individualidade
não significava, como na década de 60, adotar um look
completo, mas chegar a um estilo pessoal de vestir"
(LAVER, 1989, p.277). "As roupas masculinas haviam
se tornado menos formais a partir da década de 50, com
poucas profissões exigindo o uso de terno" (LAVER,
1989, p.272). Muitos homens trabalham usando calças
de veludo cotelê ou mesmo jeans. As camisas, usadas
sem gravatas, e o colarinho, sem goma, variavam: com
listras finas, xadrezes, cores lisas, claras ou vibrantes.
As jaquetas substituíam os blazers, e camisetas lisas em
algodão e blusões em lã compunham o traje. "Nos anos
80, a moda se volta para questões de gênero, incorporando
idéias unissex e a androginia. O visual brechó (Madona,
Prince) convive com o high-tech e o new age (cores ácidas,
tênis quadriculados, calças de popeline e sobreposições)"
(EMBACHER, 2004, p. 54).

Anos 90, a pós-modernidade
alcança a moda

A queda do Muro de Berlim, em 1989, é uma ima-
gem de um simbolismo magicamente preciso, pois junto
com as paredes do muro foram abaixo os alicerces de
todo o sistema político dominante na Europa Oriental
desde 1920: o socialismo. Assistimos à derrocada do
sonho socialista e à ascensão de um modo de capita-
lismo: o neoliberalismo. Gigantescas empresas, com
suas estruturas pensantes e produtivas distribuídas pelo
planeta, com suas marcas publicitariamente infladas,
inesquecíveis. Definitivamente, é o capital quem vence.
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O vestuário como meio de comunicação

O zeitgeist1 moderno se reorganiza multifacetado, pós-
moderno. Também na moda dos anos 90, a tônica é a
pluralidade. "A moda aberta significa precisamente o
fim do dirigismo unanimista e disciplinar, o desacordo
inédito existente entre a inovação e a difusão, entre a
vanguarda criativa e o público consumidor".

A fragmentação do sistema da moda liga-se ainda à
emergência de um fenômeno historicamente inédito:
as modas de grupos jovens, modas marginais que se
apoiam em critérios de ruptura com a moda profissio-
nal. Em 1990, os grunges, os darks, os dreads, códi-
gos multiplicados pela cultura jovem anticonformista,
ligados ao avanço do ideal individualista democrático.
Frações da sociedade civil apropriaram-se da inicia-
tiva da aparência: conquistaram uma autonomia no
parecer que revela uma admirável criatividade social
em matéria de moda, na qual os criadores profissio-
nais se inspiraram para renovar o espírito de suas
coleções (LIPOVETSKY, 1989, p.126).

Estes grupos montam seu look a partir de elementos
colhidos em magazines, feiras de rua, supermercados e
butiques. Inspiram-se em ídolos de rock, personagens de
filmes, design de outras épocas, astros do momento.

Na moda profissional dos anos 90, encontramos
estilistas de todas nacionalidades. Eles fazem carreira
em Paris, Nova Iorque, Londres, São Paulo, Milão, ou
em qualquer outra metrópole, e suas criações são dis-
tribuídas por todo o planeta (os países árabes ricos em
petróleo concentram shoppings centers dignos de Nova
Iorque) em franquias ou em espaços em grandes maga-
zines. A personalidade e a atitude representadas por um
estilista ou por um estilo é comunicada através de marcas
de produtos, que se tornaram famosas e desejadas. As
estrelas de cinema foram substituídas pelas top models
na difusão da estética e da moda produzida para fins
comerciais. As coleções das marcas (por trás de cada
uma delas, um estilista) são periodicamente "lançadas"
à mídia e ao público em desfiles, que se transformaram
em espetáculos grandiosos, altamente tecnológicos.

Na prática, grandes e pequenas indústrias de confec-
ções produzem roupa (originais ou cópias) distribuídas
em lojas, feiras, Internet. Assistimos à "recomposição
das motivações de moda" (LIPOVETSKY, 1989, p. 15),
e tendências vanguardistas convivem com estilos clássi-
cos consagrados. Aparecem modismos rápidos, resgates
retro, propostas andróginas.

O uso de trajes esportivos, devido à ênfase no con-
forto em suas modelagens e em seu tecido padrão, a
malha (uma trama adaptável a variadas formas), e por
representar um estilo de vida informal e descontraído,

1 Expressão alemã que designa "o espírito de uma época, as tendên-
cias e gostos culturais que são características de uma era" (MEGGS,
apud SANTOS DE OLIVERA, 1997, p. 18).

é uma tendência forte e disseminada por todo o mundo
ocidental. Empresas desse ramo, como Nike, Adidas ou
Puma, por exemplo, marcam a tal ponto a presença dos
seus produtos no planeta que não poderíamos ignorá-las
nem que quiséssemos.

Porém, as duas grandes estrelas da década de 90,
em termos de peças de roupas, são a calça jeans e a
camiseta. Transformadas em ícones de juventude já na
década de 70, ultrapassaram três décadas acompanhando
tendências diversas. Nos anos 90, já estão disseminadas
por todas as faixas etárias e compõem trajes discretos
ou ousados. O estilo do conjunto modula-se principal-
mente pela cor e pela estampa da camiseta. A cor preta
reveste-se de grande significado: representa rupturas que
implodem e expandem o sentido do pretinha básico.

Século XXI, globalização
e segmentação

A ampla circulação de imagens sob as mais diversas
formas é uma das notáveis conseqüências da aplicação
de novas tecnologias à comunicação. Somos mais de seis
bilhões de pessoas sobre o planeta e podemos nos reco-
nhecer como espécie mesmo que em outras roupagens,
pois nos enxergamos em filmes, fotografias, imagens
digitais. Partilhamos uma mesma essência pulverizada
em incontáveis existências, dentro de muitos trajes. E
a partir da perspectiva fenomenológica de que "não
há outra vida por trás das aparências, o único real é o
fenomenal" (MAFFESOLI, 1987, p.34), o poder de os-
tentação ideológica da indumentária, da moda, é o que
torna o vestuário em um meio de comunicação possível
sem o auxílio do discurso verbal:

A comunicação, seja qual for o nome que se dê a ela,
é uma estrutura, ou seja, uma entidade composta de
elementos interdependentes que vai além da consci-
ência dos atores envolvidos. A comunicação (...) não
é somente verbal, embora a palavra ocupe nela um
lugar destacado, mas um sistema total, uma mescla
de palavras, objetos e gestos que reclamam uma
poética globalizante (MAFFESOLI, 1999, p.4).

Diante dessa possibilidade de a comunicação ir além
do que nos permite a palavra, podemos, à guisa de con-
clusão, chamar a atenção para o vestuário de Osama bin
Laden, líder do grupo terrorista islâmico Al-Qaeda, que,
em 11 de setembro de 2001, explodiu as torres gêmeas
do World Trade Center, em Manhatan, centro de Nova
York, cidade símbolo da cultura ocidental. Osama, em
sua fotografia mais difundida, veste um despojado kaftan
branco e, à guisa de chapéu, traz um barrete também
branco, formado por uma longa faixa de tecido que está
enrolada em sua cabeça, e cujas pontas caem até o seu
peito, misturando-se a sua barba grisalha. Para Osama,
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um oriental, nós somos "os outros", enquanto, para
nós, "os outros" são os que se vestem como ele. É isto
o que o traje dele nos diz imediatamente. Logo após,
nos damos conta de que o traje que Osama veste é um
traje tradicional de sua cultura, presente em imagens
milenares. A moda é uma de nossas faces exóticas para
Osama, ela não existe em seu mundo. A moda, como a

conhecemos, existe para nós, ocidentais, e se infiltra no
Oriente como cópia, como absorção. E se é assim, para
nós, criadores deste sistema da moda, o que podemos
pretender saber sobre nós próprios, e o que decidimos
comunicar abertamente, quando escolhemos o que va-
mos vestir, todas as manhãs de todos os dias, diante do
espelho? O que fazer com tanta liberdade?
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