
A moda que conta.a
história da aviação

uas exposições nos EUA me
l inspiram. Á primeira é Síyfe
in theAisk, aberta há um mês

no Museu da Aviação de Seattle. A
outra é Hats Qjj! Women's Airline
Vtnj&em Cap, em cartaz no aeroporto
de São Francisco. Ambas giram em
torno da moda a bordo desde os
primórdios da aviação. O vestuário
sempre foi uma maneira de as so-
ciedades expressarem as relações en-
tre seus componentes e com outros
grupos./Também serve como re-
presentação da história dos costumes
e comportamentos que regem essas
interações. Dentro das aeronaves
não é diferente.

A mostra de Seattle inclui 12
conjuntos e dezenas de peças que
representam 75 anos. Na outra, 35
chapéus descrevem a evolução desse
acessório. O curioso é o princípio de
tudo, em ambos os casos: na década
de 30, a Boeing Air Transpoit con-
tratou oito enfermeiras para acal-
marem passageiros preocupados
com a segurança do vôo - aviões
eram novidade recente. As roupas
tinham tons de cinza e corte militar
- no qual o quepe se destacava. A
tradição do chapéu que as comissánas
usam descende diretamente disso.

Procurei o pessoal de Seattle u
uma especialista em estilo para tentar
descobrir o que os uniformes podem
traduzir. O americano Ted Huetter,
assessor do Museu da Aviação, os
relaciona ao fascínio pela aviação.
"Essas roupas antecipavam novas
tendências nos anos 60 e 70. Eram

criadas por estilistas famosos para
pessoas que viam na oportunidade de
voar um evento muito especial",
define. Huetter enviou as imagens
deliciosas que ilustram esse texto.
Uma terceira, no entanto, que não
pode ser reproduzida por questões
legais, é clássica: o lisérgico uniforme
de Emílio Pucci para comissárias
da Braniffem 1966. A estampa,
vista de perto, reproduz as ban-
deiras de cada pais atendido pela
companhia na época.

Competição
Já a editora de moda do JB, lesa

Rodrigues, freqüentadora assídua de
aviões, associa a revolução do estilo
ao início da competição comercial.
"No fim dos 50 e auge dos 60, a
moda começou a se impor pela
disputa entre as companhias euro-
péias. A melhor fase foi a das coleções
de Pucci para a Braniff, abrindo
caminho ao colorido", explica. A
empresa era a vanguarda do mar-
keting no advento dos materiais sin-
téticos no cotidiano. Seus jatos eram
inconfundíveis tanto quando os uni-
formes: cada um tinha um layout
diferente, a cargo do artista plástico
Alexander Calder (que os pintava
maquetes tipo Revell. A empresa
tinha de se virar para fazê-las reais).
Além dele, destacavam-se o pari-
siense-Jean Louis e o artista e designer
Mario Armond Zamparelli,

"Enquanto isso", prossegue le-
sa, "nas americanas a prioridade era
o serviço. As aeromoças usavam

aventais com um bolso na frente,
para receber e dar troco, porque
bebidas e o som do filme eram
pagos", acrescenta, definindo: "Era
o prático se opondo ao glamour
europeu". Engraçado como isso
voltou: todas as tripulações da
American Airlines com quem voei
para os EUA em janeiro usavam
aventais assim. Em vez do dinheiro,
a máquina do cartão de crédito
sinalizava a evolução.

Nos anos 80, fase de novos es-
tilistas segundo lesa Rodrigues, re-
começou o desfile nas nuvens.

ESTILO - Imagens da mostra de
Seattle: no alto, as modernosas
comissárias da Hughes. Embaixo,
roupas cossacas da Alaska,
marketing pela rota para a Sibéria

"Criadores como Guy Laroche e
marcas como Gucci assinaram uni-
formes para a Air France e Alitalia.
Nos EUA, notava-se o esforço de
mudar a maquiagem e cabelos das
tripulações. Ainda reinava a sombra
azul e o laquê, sem falar nas meias
antivarizes. Mas a saída de várias
empresas, como a PanAm (a melhor
era treinamento' e procedimentos
técnicos) e TWA abortou os projetos
estéticos em prol de eficiência eco-
nômica", descreve a editora.

É assim até hoje. A criação de um
uniforme segue regras nas quais o
impacto visual é importante mas não
essencial. "A primeira é hierárquica,
definida nos galões, estrelas, platinas
dos ombros, ainda derivados dos
códigos militares, para impor res-
peito e autoridade", afirma lesa. Pelo
menos no caso das brasileiras, essa
qualificação é mais sutil fora dos

cockpits. Na TAM e na Gol, por
exemplo, a identificação das chefes
de cabine é visível apenas nos crachás
que carregam e no speech de apre-
sentação que têm a prerrogativa de
fazer no início e no fim de cada vôo.
Se forem comissários, vale o código
militar, com platinas nos ombros.

As brasileiras
O Brasil tem dois exemplos de

criação no setor. "A estilista baiana,
radicada em São Paulo, Gloria Coe-
lho, assinou os uniformes da Gol,
aqueles com mangas postiças e fe-
cho-éclair no casaco. O costureiro
Ruy, de Porto Alegre, também fez .
elegantes coleções para a Varig nos
anos 80", recorda a editora. Os trajes
da Gol, hoje, são menos estilosos
ainda, e tão obsessivamente fun-
cionais quanto a empresa. Baixo cus-
to, baixa tarifa, simplicidade total.

Para Iesa, o trinôrnio design, pra-
ticidade, identidade domina. "Daí a
busca de estilo com assinatura, a
fantasia que predomina nas empresas
do Oriente Médio c, ao mesmo
tempo, a neutralidade, porque o
passageiro já tem muito com o que
se preocupar", analisa, decifrando a
cabeça dos designers. Para Ted
Huetter, é isso que despersonaíiza e
tira a graça. "Ninguém está mais
interessado, as roupas se tornaram
comuns". Tanto quanto é viajar.

É uni sinal dos tempos, como
sempre foi. A roupa de bordo atual
6 como a dos atletas, feita em tecidos
tecnológicos, "que duram, secam
rápido e amassam pouco. A ordem é
funcionalidade e conforto", diz lesa.
Servir vestida de cossaco como a
comissária da Alaska, nunca mais.
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