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Resumo 

 O presente artigo destina-se à exploração da moda enquanto ferramenta 
de comunicação, capaz de retratar e influenciar mudanças sociais, políticas, 
econômicas e ideológicas. É proposto um recorte espacial e temporal na França 
durante os eventos revolucionários da Revolução Francesa. Durante o reinado de 
Luís XVI, reviravoltas antimonarquistas, fundamentadas na teoria iluminista, 
ocorrem no Terceiro Estado – maioria da população da França. Durante esse 
período, os Sans-Culottes, conhecidos como os revolucionários de atitude mais 
agressiva, fizeram uso de símbolos impressos na vestimenta para a reprodução da 
sua ideologia republicana. Este artigo propõe, então, a investigar os eventos 
revolucionários sob as lentes da moda, através da indumentária dos Sans-Culottes. 
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Introdução 

 A moda constitui na atualidade, um campo novo e fértil de pesquisas que 

engloba vários cenários, sejam eles econômicos, sociais, políticos, etc. Divergindo 

de conceitos e significados, a moda se molda à sociedade assim como produz 

conteúdos culturais que também são causadores de mudanças sociais (SIMMEL, 

2008; BARTHES, 2009; LIPOVETSKY, 2009; CASTILHO, 2004; MCCRACKEN, 2003). Ao 

ser investigada, a história da moda mostra o quão amplo e o quão cambiante pode 

ser conforme o recorte geográfico e/ou cultural.  

 A partir dessa faculdade da moda, que a permite ser relacionada com 

diversos assuntos que nos cercam diariamente na sociedade ocidental - a incluir 

políticos, sociais, culturais, etc -, podemos analisar os eventos de mudanças sociais 

que são refletidas no vestuário de uma população e compreender o papel 

fundamental da moda, muitas vezes inferiorizado (SIMMEL, 2008; ENTWISTLE, 2000) 
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na origem das relações de comunicações inter-pessoais que nos dotam da 

capacidade de conviver em sociedade. Esse é o objetivo central deste artigo, cujo 

foco geográfico, temporal e cultural se estabelece na França revolucionária no 

final do século XVIII, durante o período conhecido históricamente como Revolução 

Francesa. 

 É sugerido aqui a hipótese de que a moda possibilita uma compreensão 

dos eventos sociais ocorridos durante o período em questão, através dos signos 

presentes na indumentária e que são transmitidos através de um processo de 

comunicação singular característico da própria moda. Restringindo-se ao período da 

Revolução Francesa, é percebido que essa retratação proposta se adapta ao 

período, pois na França revolucionária foi onde houve a primeira consciência de 

uma maior participação política do povo, não somente da realeza e dos nobres, 

mas principalmente da burguesia emergente e dos mais pobres (LIPOVETSKY, 2009; 

RIBEIRO, 1998), e o vestuário é uma ferramenta válida para a evidência dessas 

mudanças sociais, já que "através do vestuário, também é possível empreender o 

estudo da mudança e da história" (MCCRACKEN, 2003, p. 87).  

 Os acontecimentos revolucionários serão analisados através da 

vestimenta dos Sans-Culottes, grupo revolucionário mais radical. Os Sans-Culottes, 

representates da mais baixa classe social, fizeram uso da sua vestimenta como 

ícone da ideologia republicana. A importância de sua vestimenta é perceptível ao 

decorrer do fortalecimento do pensamento revolucionário, como será relatado por 

Souboul (1980), Ribeiro (1989) e Harris (1981). 

 Para tal exploração proposta, esta pesquisa está dividida em três seções:  

“Moda e comunicação”, que procura explicitar a moda enquanto ferramenta de 

comunicação; “Moda e política”, que tangerá a comunicação através da moda na 

esfera política da Revolução Francesa; e “Sans-Culottes”, onde uma análise 

histórica da vestimenta do grupo revolucionário será realizada. 

 

2 Moda e comunicação 

 Para compreender as mudanças e fenômenos socioculturais através das 

lentes da moda, é preciso abordar como a moda pode assumir o papel de um canal 

comunicante. Entender como os grupos sociais conseguem imprimir e comunicar as 

suas ideologias, a sua cultura e os seus valores é o objetivo principal desta seção.  
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 Primeiramente, a definição de comunicação dada por Barnard (2003, p. 

52) diz que “comunicação é concebida como um processo em que alguém diz 

alguma coisa a outro alguém em um ou outro meio ou canal, com tal ou qual 

efeito”. A comunicação é natural e inerente ao ser humano ao considerar que, para 

Cherry (1957 apud IBIDEM), um grupo de pessoas, uma sociedade, uma cultura é 

definido como pessoas em comunicação. Aplicando esse conceito à moda, Barnard 

(IDEM) afirma que “uma roupa, um item de moda ou indumentária, seria o meio ou 

canal pelo qual uma pessoa ‘diria’ uma coisa a outra com a intenção de efetuar 

alguma mudança naquela outra pessoa”. Sintetizando essa teoria, a roupa é um 

canal pelo qual as pessoas tencionam mandar mensagens, construindo um processo 

de comunicação com outras pessoas. 

 Aprofundando a visão da moda enquanto comunicação, Castilho (2004, p. 

34) retrata a moda como uma linguagem: "Dentro das possibilidades humanas 

criadas para o fenômeno da comunicação, a moda pode ser compreendida como a 

expressão de um conteúdo e, assim, ela pode ser lida como um texto que, por sua 

vez, veicula um discurso". Os significados construídos pelas peças de roupas 

“ganham a sua identidade através das suas diferenças para com outros significados, 

e suas definições [...] vêm da maneira com que se combinam com outros 

significados” (ENTWISTLE, 2000, p. 67-68). 

 Sendo a “moda e indumentária [...] usadas para dar sentido ao mundo e 

às coisas e pessoas nele inseridas, e [...] fenômenos comunicativos” (BARNARD, 

2003, p. 54), a relação entre comunicação e moda, bem como as relações 

interpessoais encaradas através da moda são afirmadas como existentes e 

produtoras de significados que interferem na sociedade como um todo, já que “o 

sistema estruturado de significados, uma cultura, permite aos indivíduos construir 

uma identidade por meio da comunicação” (IBIDEM). Ou seja, o indivíduo torna-se 

membro de uma comunidade através da comunicação, sendo comunicação uma 

interação social. Em outras palavras, “em vez de um membro de um grupo 

comunicando-se com outros membros do grupo [...], é a comunicação entre 

indivíduos que ‘primeiramente’ os torna membros de um grupo cultural” 

(BARNARD, 2003, p. 54). 

 A partir das ideias expostas, pode-se concluir que a produção de 

significados em um processo de comunicação é o resultado da troca de informações 
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entre remetente, destinatário e suas experiências culturais. Ou seja, a percepção 

de significados não será a mesma para todos, já que cada um possui um passado 

cultural diferente, podendo produzir diferentes tipos de significados (BARNARD, 

2003). 

 Aplicando-se esse conceito à moda, “é a interação social, por meio da 

indumentária, que constitui o indivíduo como um membro do grupo” (IDEM, p. 55). 

Não se trata mais do usuário ou do espectador da roupa a fonte das intenções que 

fornecem os significados, mas sim do resultado da troca de informações entre esses 

papéis (IDEM).  

 Sendo assim, é claro perceber que a “moda responde a mudanças sociais 

e políticas” (ENTWISTLE, 2000, p. 63) dentro de uma sociedade, já que ela 

depende da cultura de um determinado lugar geográfico e tempo histórico. Através 

desse respaldo teórico, pesquisas acerca da moda enquanto fenômenos sociológicos 

se tornam mais completos, suprindo uma carência do mundo acadêmico nessa área 

e servindo de exemplo para novas descobertas acerca da história de culturas, 

sociedades e relações humanas. 

 

3 Moda e  cultura política 

 A comunicação foi introduzida até aqui em termos de interação social e 

com referência à negociação e interpretação, onde a moda se aplica, já que “os 

usos e as funções das roupas são sociais e culturais” (BARNARD, 2003, p.66). Assim 

sendo, a vestimenta atua como uma ferramenta de diferenciação e de socialização, 

ligada ao conceito de representação que ela propõe dentro de uma sociedade. 

 Como definição primária para a compreender este assunto, a de cultura 

que, antes relacionada com o cuidado com a lavoura e os animais, ganha outro 

significado na modernidade, sendo agora também, e principalmente, relacionada 

“ao processo de desenvolvimento humano” (BARNARD, 2003, p. 58). Herder e 

Williams (1976 apud BARNARD, 2003, p. 61) apresentam um conceito de cultura 

como sendo plural, levando em conta “as específicas e variáveis culturas de 

diferente nações e períodos, mas também as específicas e variáveis culturas de 

grupos sociais e econômicos dentro de uma nação”.  

 Nessa concepção tão plural de cultura, moda e vestuário, por 

conseguinte, também estariam expressos em “cultura”, já que "é característico do 
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vestuário funcionar como registro das e guia para as categorias culturais" 

(MCCRACKEN, 2003, p. 85), da mesma forma como e para os princípios culturais. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Barnard (2003, p. 63) infere que: 

 

As ideias de mudança e de diferença, que podem ser vistas como 
elementos de qualquer definição de moda e vestuário, são compatíveis 
com a definição de cultura como um modo de vida que muda e difere 
tanto entre grupos sociais e econômicos quanto no interior dos mesmos. 

 

 A cultura, sendo refletida na moda, torna-a uma ferramenta de 

afirmação social, permitindo que membros de um grupo com a mesma cultura 

dividam a identidade comum entre eles. Nesse sentido, McCracken (2003, p. 86) 

afirma que "o vestuário é [...] um meio através do qual categorias e princípios 

culturais são codificados e tornados manifestos. Por ser dotado de tais 

capacidades, é também um valioso meio de comunicação para o ritual em geral, e 

para os ritos de passagem em particular". 

 Entwistle (2000, p. 63) infere que, sendo as mudanças culturais 

retratadas na moda, “a moda responde a mudanças sociais e políticas”, e 

acrescenta que à moda tem sido atribuída importância no processo de 

desenvolvimento de classes dentro das sociedades. Essa ideia encontra respaldo em 

Braudel (1981 apud ENTWISTLE, 2000, p.78) que afirma que, “elemento de 

constantes mudanças, a indumentária, em qualquer lugar, é um lembrete 

persistente de posição social” e também em Lurie (1997, p. 129): “por milhares de 

anos determinados estilos de moda assinalaram uma classe social alta ou nobre”. 

 Sendo assim, a moda é retratada como um barômetro social por Steele 

(1985) e Ribeiro (1988), mostrando sinais de mudanças na sociedade, já que é o 

elemento de retratação social mais sensível. Utilizando-se desse recurso [da 

moda], diversos grupos sociais fazem uso dele para não só afirmar a sua posição 

social, mas também para imprimir seus valores na sua indumentária específica e 

desafiar e contestar posições de poder dentro da sociedade (BARNARD, 2003). 

 Percebe-se então que a influência da indumentária na afirmação da 

posição e status social, assim como na contestação desses status, é algo que 

sempre esteve presente na sociedade. A regularização social através da estética 

transpõe os séculos e é inerente ao sistema ocidental. Nesse contexto, essa 

pesquisa se foca na análise do papel de regulamentação social durante o período 
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da Revolução Francesa, onde a distinção social hierarquizada, juntamente com 

outros fatores sociais e econômicos, levou a uma remodelação da sociedade, e em 

como essas transformações foram refletidas na vestimenta. 

 

3.1 Aproximações entre linguagem, cultura política e moda durante a Revolução 

Francesa 

 A partir da percepção da moda enquanto força política, o 

desenvolvimento sobre os símbolos da Revolução – com foco na vestimenta – como 

ferramenta linguística para a propagação da cultura revolucionária e da política 

republicana é o tema de exploração deste sub-capítulo. Usando como base para o 

desenvolvimento deste assunto a obra de Hunt (2007), Política, Cultura e Classe na 

Revolução Francesa, procurar-se-á expor de que maneira os três fatores em 

questão – linguagem, cultura política e moda – se interligaram e adentraram o 

modo de viver francês durante o período revolucionário e como a influência da 

ideologia revolucionária através da vestimenta catalisou os acontecimentos da 

época. 

 A linguagem durante a Revolução se tornou uma ferramenta de extrema 

importância, propulsora dos novos costumes que eram incorporado à identidade do 

povo francês, já que “a retórica revolucionária adquiriu sua unidade textual da 

convicção de que os franceses estavam fundando um novo país” (HUNT, 2007, p. 

49) e, por isso, “a linguagem revolucionária não simplesmente refletiu as 

realidades das mudanças e conflitos revolucionários; ela própria foi transformada 

um instrumento de mudança política e social” (IBIDEM, p. 47). Assim, a linguagem 

não foi só um meio de propagação de certa ideologia republicana, mas também a 

ferramenta que ajudou a moldar essa ideologia. 

 A intersecção entre a linguagem revolucionária, cultura política e a 

moda se torna válida, pois, como visto na seção “Moda e comunicação”, a moda 

possui características discursivas que vão além de sua matéria; é também uma 

linguagem, sendo o discurso inferido por essa sua linguagem característica 

considerado como uma possível ferramenta refletora das mudanças sociais de 

determinado perído histórico, nesse caso a Revolução Francesa: “a formação social 

jaz sob o nível da política e da linguagem [...] [e] Somente se pode compreender o 

discurso político mediante referência a um nível ‘extralinguístico’” (IBIDEM, p. 45). 
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 O discurso linguístico tornou-se o governante da Revolução, quem falava 

mais alto pela Republica Francesa, ganhava fama e seguidores. Seguindo esse 

raciocínio, uma ferramenta intrínsica à linguagem conhece a luz do dia: sinais e 

símbolos, possuidores de certos discursos, que, de modos tácitos, transmitem e 

reafirmam a legitimidade desse governo:  

 

Quando um movimento revolucionário contesta a legitimidade do governo 
tradicional, tem necessariamente de contestar também seus adornos 
tradicionais. Depois precisa inventar símbolos políticos que expressem 
acuradamente os ideais e princípios da nova ordem (IBIDEM, p. 78) 

 

 Os símbolos, por serem mais coletivos e reproduzíveis, se tornavam mais 

duradouros que a retórica no intuito de transmitir a ideologia republicana. As 

formas rituais tornaram-se igualáveis ao conteúdo político específico, já não eram 

mais metáfora do poder; eram seus próprios meios e fins. 

 A vestimenta constituiu um campo de luta política e social durante a 

Revolução, já que através da mesma era possível tornar clara uma posição política, 

sujeitando o indíviduo à adesão, oposição ou indiferença. Os símbolos 

revolucionários desenvolvidos pelos republicanos, a incluir suas roupas, foram os 

pilares de sustentação da nova cultura política francesa, eles eram os lembretes 

tangíveis do republicanismo e da revolução. É comprovado, através de Hunt (2007) 

que a moda é um meio de linguagem simbólica durante a Revolução Francesa, ou 

seja, ela tem a capacidade de comunicar determinadas ideologias através de como 

se apresenta. 

 Seguindo este raciocínio, durante a Revolução Francesa, “veio pela 

primeira vez, políticas intrusivas, um grande senso das diferenças de classes, e uma 

necessidade incansável de mudança e auto expressão” (RIBEIRO, 1988, p. 19), o 

que viu-se refletido no modo de vestir-se dos franceses da época. É nesse sentido 

que “a partir do século XVII, [...] após o grande movimento de reflexão religiosa 

[...], a roupa passa a ser o centro dos debates sobre a riqueza e a pobreza, o 

excessivo e o necessário, o supérfluo e o suficiente, o luxo e a mediocridade” 

(ROCHE, 2007, p. 21). 

  Esse debate acerca da riqueza e superficialidade em torno da moda 

que surgiu a partir do século XVII, também exemplica o debate dos revolucionários 

acerca do modo de vestir que a etiqueta francesa absolutista ditava no século XVIII. 
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Contra essa etiqueta que ditava os bons costumes franceses e também contra a 

monarquia, estava o grupo dos Sans-Culottes, os revolucionários mais exaltados que 

forneceram a força humana para os mais sangrentos episódios da Revolução 

Francesa.  

 A produção de símbolos e de diferentes indumentárias foi, sem dúvida, 

numerosa durante a Revolução Francesa. Atores chaves durante a Revolução 

Francesa, os Sans-Culottes, foram um dos grupos que mais contribuiu para a 

remodelação de símbolos, incluindo vestuário, revolucionários. A sua contribuição 

para a estética revolucionária da época, foco desse artigo, é estudada a seguir, a 

fim de comprovar o embasamento teórico desenvolvido até aqui. 

 

4 Sans-Culottes 

 Pertencentes aos últimos níveis da estratificação social do Terceiro 

Estado, encontram-se os Sans-Culottes, os revolucionários mais exaltados do 

período em questão. A análise da sua vestimenta se seguirá nesta seção, bem como 

a tangibilidade dessa com as suas ideologias políticas através de autores já citados 

como Ribeiro (1989), Weber (2008) e Hunt (2007), mas também de outros como 

Soboul (1980) e Harris (1981). Objetos de vestimenta como o bonnet rouge, 

símbolo dos Sans-Culottes serão evidenciados no rumo da história revolucionária e 

analisados no texto que segue. 

 Segundo Ribeiro (1989), é mais fácil definir o que os Sans-Culottes 

vestiam do que o que eram, “o elemento vocal da classe trabalhadora que, desde o 

verão de 1792, tiveram inédito acesso ao mais alto poder” (p. 85). Segundo a 

mesma autora, com a ascensão dos Sans-Culottes, para alguns observadores, a 

França, um país notável pelo seu amor a razão, agora encontrava-se mergulhada na 

insanidade. Talvez essa observação da insanidade revolucionária tenha se dado 

porque “os Sans-Culottes forneceram a burguesia revolucionária a mão de obra 

indispensável para derrubar o Ancien Régime e por ter enraizado a coalização” 

(SOBOUL, 1980, p. xxvii-xxviii).  

 Ostensivamente, o grupo dos Sans-Culottes era reconhecido pelo seu 

traje, que os separava do estrato superior do Terceiro Estado (IBIDEM). Sua 

vestimenta era composta por “calças soltas, largas (le pantalon), sinal do 

trabalhador de comércios manuais [...], juntamente com uma jaqueta curta (le 
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carmagnole) e tamancos ou sapatos de madeira, o que ajudou a economizar couro 

para os calçados dos soldados” (RIBEIRO, 1989, p. 86) (ver figura 1). 

Complementando Ribeiro (1989), Harris (1981) fala a respeito dos culottes, origem 

do termo “sans-culottes”, que figuravam uma oposição aos breeches, ou culottes, 

“calças até o joelho, calções” (BOUCHER, 2010 p. 29), peça indumentária que, 

durante a Revolução, estava ligada a aristocracia (RIBEIRO, 1989). A respeito da 

carmagnole, Boucher (2010, p. 130) traz uma descrição mais completa: “era azul, 

curta e acinturada, com lapelas até o meio do corpo, unidas à gola por curto 

pedaço de pano, abotoada na frente por cinco botões, apresentando pequenos 

bolsos na cintura”.  

 

Figura 1 - Sans-Culottes 

 
Fonte: Bibliothèque Nationale, Paris apud Harris, 1981, p. 287. 

  

 Como foi visto até agora, a vestimenta está sempre acompanhada de um 

comportamento social particular e, nesse sentido, “os Sans-Culottes declararam o 

seu através da oposição” (SOBOUL, 1980, p. 2). Os Sans-Culottes fizeram parte de 

todos os grandes momentos da Revolução, desde o ataque às Tulherias até o final 

do Terror, quando, junto com o término do governo jacobino, deu-se também sua 

queda.  
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 Um dos principais símbolos dos Sans-Culottes, o bonnet rouge, tornou-se 

símbolo do republicanismo durante a Revolução. O Révolutions de Paris, No. 141 

(apud Harris, 1981, p. 290) explica a sua origem: “à eles [Sans-Culottes] foi 

contado que este barrete de lã era, na Grécia e na Roma, o emblema de liberdade 

de qualquer servidão e símbolo da libertação de todos os inimigos do despotismo”. 

A adoção do bonnet rouge “como tantos outros símbolos da revolução na França 

[…] foi possivelmente o mais potente símbolo de liberdade da tirania naqueles 

anos” (HENDERSON, 1912 apud HARRIS, 1981, p. 283). 

 A importância simbólica do bonnet rouge como parte de um uniforme 

revolucionário foi tamanha que, ao fazer uso desse símbolo indumentário, 

juntamente com a cocarde tricolor, mais do que qualquer outra vestimenta, os 

Sans-Culottes parisienses foram vistos como sinônimos de patriotismo e 

republicanismo (RIBEIRO, 1989) (ver figura 2). 

 

Figura 2 - Sans-Culottes vestindo o bonnet rouge e a cocarde tricolor 

 
Fonte: Domínio público3. 

 

 Sendo a moda influenciada pelos valores de “volta a natureza” de 

Rousseau, a vestimenta dos Sans-Culottes, baseada na Grécia e Roma antigas, 

                                         
3 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Sans-culottes> Acesso em julho de 2015. 
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também ilustra o interesse pela Antiguidade clássica tão explorado no 

Neoclassismo, fortemente baseado no Iluminismo. O desejo que vai ao encontro das 

teorias tanto estéticas quanto políticas de volta à natureza e de valorização da 

razão do homem é uma característica forte expressa na indumentária dos Sans-

Culottes se analisarmos as suas referências de construção. 

 Um certo número de patriotas começara a usar o bonnet rouge para 

simbolizar o seu amor para a liberdade e, por se associar com a vestimenta das 

classes inferiores, seu total desprezo pela riqueza, o mais injusto privilégio 

aristocrático (IDEM). A maior adoção de características do seu traje fez com que os 

Sans-Culottes formassem uma opinião política e social de algum indivíduo através 

do que ele portava em seu corpo, como exemplifica Soboul (1980, p. 3): “Os Sans-

Culottes estimavam o valor de uma pessoa pela aparência externa, deduzindo o 

caráter através da sua vestimenta e as convicções políticas através do caráter; 

tudo o que abalava o seu senso de igualdade era suspeito de ser ‘aristocrático’”. 

 O bonnet rouge consistia na vestimenta símbolo dos Sans-Culottes 

(SOBOUL, 1980, HARRIS, 1981) e agora tornara-se o símbolo obrigatório de todos os 

cidadãos franceses que eram a favor de uma república; os que não eram, restavam-

lhes a guilhotina. O diformismo sexual, porém, foi um grande impecilho para as 

cidadãs francesas que quiseram fazer presente nas suas roupas a empatia à causa 

revolucionária. Às mulheres era restrito as cocardes tricolores, pois, de acordo com 

a filosofia dos Sans-Culottes, o uso do bonnet rouge está interligado a uma vida 

política ativa, o que não era permitido às cidadãs francesas (IDEM). Porém, 

“algumas mulheres […] tomaram um papel muito mais ativo nos eventos políticos e, 

isso apareceria em matérias de jornais, ocasionalmente dotadas de um vestuário 

mais agressivo” (HARRIS, 1981, p. 293). 

 Harris (1981) observa que havia divergências entre as mulheres com 

engajamento político e mulheres que, através da vestimenta, se identificavam com 

o grupo dos Sans-Culottes, porém não necessariamente desempenhavam um papel 

político: “os tamancos, a saia listrada e o avental [...] são as vestes comuns de 

uma mulher da classe trabalhadora, ao contrário da carmagnole e do bonnet rouge 

de seu marido, que eram  estreitamente associados com o poder político” (IBIDEM, 

p. 293-296) (ver figura 3). 
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Figura 3 - La femme du Sans-Culottes 

 
Fonte: Bibliotèque Nationale de France, Paris4. 

 

 Após a queda dos jacobinos e, consequentemente, dos Sans-Culottes, e 

sob o regime do Diretório (1795-9), houve uma inversão de valores estéticos sobre a 

designação do verdadeiro republicano. Após sucessivas tentativas sem sucesso da 

criação de um uniforme nacional civil que servisse para igualar os cidadãos, 

extinguindo a estratificação das aparências, houve um consenso a respeito da 

aparência dos verdadeiros republicanos. As tentativas de criar um uniforme 

igualitário não foram possíveis em boa parte pelo espelhamento nos altos níveis 

estéticos burgueses, quando, claramente, uma parcela muito pequena da 

população poderia arcar com os custos do novo modo de vestir-se republicano. Esse 

“nivelamento por cima” do vestuário, como é descrito por Hunt (2007) dá origem a 

uma nova forma de parecer republicano, o chamado L’independent, contra a 

cultuação do vestuário republicano dos Sans-Culottes durante o Terror; e o 

L’exclusif, que designavam os já conhecidos Sans-Culottes, estilo agora 

considerado grotesco. 

 Sendo os “independentes” claramente os verdadeiros republicanos 

durante o Diretório, Hunt (2007, p. 107) oferece uma descrição do novo estilo: “Na 

aparência, eram nobres e altivos, tinham modos confiantes, asseio, roupas brancas 

                                         
4 Disponível em: <http://lelivrescolaire.fr/1484/2_Le_vetement_de_la_mode_a_la_politique.html> Acesso em 
julho de 2015. 
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de linho e em geral usavam calções justos de fino tecido, botas na altura dos 

tornozelos, fraque e chapéu arredondado” (ver figura 4). Já os “exclusivos”, em 

contraste aos “independentes”, “tinham humor brusco, ‘desconfiado’ e inquieto. 

Seus olhos não apreciavam a luz do dia […]. Em geral, traziam os cabelos em 

desalinho, e às vezes as roupas sujas. Usavam casacas curtas, calças de lã comum e 

sapatos amarrados com cordões de couro” (IDEM) (ver figura 4). 

 

Figura 4 - L'independent e L'exclusif 

 
Fonte: Bibliothèque Nationale, Paris apud Harris (2007, p. 108-109). 

 

 Esta definição do bom republicano e o distanciamento do traje dos Sans-

Culottes ilustrada pelo Caricatures Politiques de 1797-8 pode ser definido como um 

controle burguês contra as direções que a Revolução tomou durante o Terror. É um 

fato evidenciado por Harris (1981) e Ribeiro (1989) que o traje dos Sans-Culottes 

não era desejado pelos burgueses mais abastados, mesmo que existisse o 

sentimento republicano entre eles. 

 O vestuário característico dos Sans-Culottes foi o mais próximo de um 

uniforme revolucionário que a Revolução alcançou (SOUBOUL, 1980; HARRIS, 1981), 

e é nesse ponto que reside a sua importância histórica, tanto na área da moda 

quanto na área social. Sua forma de vestir e portar foi dotada de características 

políticas e filosóficas, comunicava a todos a sua posição quanto a nova república e 

serviu como sentença para a vida ou para a morte durante o Terror. O nome do 

grupo, em clara referência de oposição a uma peça de roupa característica da 
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realeza do Antigo Regime, já carregava consigo significados republicanos, assim 

como a sua ligação com a moda e o significado das aparências na sociedade 

francesa do século XVIII (ROCHE, 1989). Os Sans-Culottes tornaram-se assim o maior 

símbolo de revolução social e também de vestuário durante a Revolução Francesa. 

 

Considerações Finais 

 A partir do artigo apresentado, foram explorados os pontos de 

intersecção entre moda, comunicação, sociedade e cultura, assim como a 

exploração e intersecção desses campos no recorte local e temporal da França 

durante a Revolução Francesa. Uma base teórica que leva em conta todos os 

aspectos acima citados foi desenvolvida, a fim de responder a pergunta 

norteadora: é possível evidenciar as mudanças sociais ocorridas na França 

Revolucionária através da indumentária dos Sans-Culottes? Essa questão foi 

primeiramente proposta, pois "o vestuário pode ser usado como um operador 

histórico que se presta não somente a refletir circunstâncias históricas mutantes, 

mas também funciona como mecanismo que cria e constitui esta mudança em 

termos culturais" (MCCRACKEN, 2003, p. 88).  

 Verificou-se, a partir das teorias abordadas no primeiro capítulo, que o 

corpo vestido ganha um discurso social complexo quando associa-se a "forma de 

vestir com valores socioculturais inscritos e implícitos no jogo do ser e parecer que 

se arquiteta no diálogo da roupa" (CASTILHO, 2004, p. 32). O período proposto a ser 

estudado por essa pesquisa, a Revolução Francesa, torna-se relevante para a 

pesquisa sociológica através da moda, pois, segundo Lipovetsky (2009, p. 61): "É 

precisamente quando a estratificação social no alto da hierarquia já não é 

rigorosamente estável e se operam movimentos de ascensão plebeia que as 

reviravoltas da moda aparecem".   

 Na extremidade do populacho, os Sans-Culottes fizeram uso dos seus 

trajes como uma forma de libertação. Provenientes das camadas mais pobres do 

Terceiro Estado, os Sans-Culottes recusaram qualquer luxo na vestimenta como 

forma de comunicar o seu posicionamento antimonarquista. A grande importância 

da análise política dos Sans-Culottes através de suas vestimentas reside no fato de 

que, para o grupo, qualquer pessoa que se vestisse elegantemente era um inimigo 

da Revolução. Ou seja, era através da vestimenta que os julgamentos eram feitos. 
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A roupa tornou-se um instrumento político poderoso durante o regime do Terror; 

tornou-se ainda maior que a palavra, pois ela constituía o veredito para a 

condenação à guilhotina. Para os Sans-Culottes, a forma elegante e cara de se 

vestir estava diretamente ligada à aristocracia, enquanto a forma simples, com 

tecidos baratos e sem nenhum rebuscamento, estava ligada à igualdade e 

fraternidade entre todos os homens.  

 É inegável a importância da roupa nessa fase da Revolução, 

especialmente para esse grupo de revolucionários. A vestimenta deixou de ser um 

objeto estético e tornou-se uma das maiores ferramentas de comunicação, tanto 

revolucionária quanto aristocrata.  

 A importância dessa investigação acadêmica sobre a historicidade da 

moda implica em uma maior compreensão dos modos de comunicação implícitos 

nas aparências configuradas pelo sistema social ocidental, que, apesar de em 

constante mudança, permanece até os dias de hoje. O estudo sociológico através 

da moda ainda possui muito a revelar, pois, como exaltado por esse artigo, o 

estudo de grandes mudanças culturais, filosóficas e ideológicas é possível através 

dessa. 
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