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Livros sobre a moda existem às pencas, mas há poucos que merecem um lugar na estante, 
como "Fashion - A Philosophy" (Moda - Uma Filosofia, Reaktion Books, 188 págs., £ 12,95, 
R$ 39), de Lars Svendsen. Há muito tempo a moda não é objeto de uma reflexão 
aprofundada, pertinente, atual e provocadora como a que é feita neste livro. 
 
Professor na Universidade de Bergen (Noruega), Svendsen é um dos jovens pensadores 
europeus que merecem ser seguidos com atenção. Tem 37 anos e já publicou quase uma 
dezena de obras, cujos temas tratam da arte, da biologia, do mal e, agora, do trabalho 
"Work", seu novo livro, será lançado na Europa e nos EUA em setembro. 
 
No Brasil, seu único livro publicado é "Filosofia do Tédio" (Jorge Zahar Editor). 
 
"Moda" foi lançado na Noruega em 2004. As traduções começaram a aparecer há pouco mais 
de um ano — em países europeus e nos EUA. 
 
A abordagem de Svendsen é ambiciosa. Em oito capítulos, reflete sobre todos os lados do 
prisma da moda, tratando de suas relações com a linguagem, o corpo, a arte e o consumo. 
Arremata com uma reflexão sobre a "moda como ideal de vida", tal como o capitalismo 
avançado nos coloca. 
 
Todos os principais filósofos e sociólogos que refletiram sobre moda passam pelo crivo e pelo 
debate de Svendsen — de Kant a Adorno, de Simmel a Benjamin, de Adam Smith a Gabriel 
Tarde, de Elias a Bourdieu. Por isso, o livro é também um precioso apanhado da (periférica) 
reflexão sobre moda na filosofia e na sociologia. 
 
Svendsen possui ainda um impressionante conhecimento da história da moda e pesquisou 
bastante a produção do seu discurso contemporâneo. Isso lhe permite passar com 
desenvoltura a comentários sobre os estilistas Martin Margiela ou Rei Kawakubo (da grife 
Comme des Garçons). 
 
Ele sabe o risco que corre ao escrever este livro, do ponto de vista intelectual. Sabe que 
fazer filosofia da moda é ser acusado de falta de substância ou seriedade. Mas, atento à 
atualidade, enfrenta o desafio, imbuído da certeza de que é preciso refletir sobre este que é 
"um dos fenômenos fundamentais do mundo contemporâneo". "A moda converteu-se em 
quase uma 'segunda natureza' nossa", diz em entrevista à Folha. 
 
Svendsen analisa sem piedade as pretensões artísticas da moda ("Se a moda devesse ser 
considerada arte, seria uma arte pouco significativa", aponta), a imprensa especializada e a 
criação atual dos estilistas. Também discute a incapacidade da moda em estabelecer um 
diálogo "com a evolução política da sociedade". 
 
Mas seu livro não foi feito para demolir a moda e seus mitos, e sim para investigar por que o 
discurso sobre ela se tornou tão dominante e "totalitário", infiltrando-se na cultura em geral. 
Ele pretende sondar como a produção de identidade(s), hoje, está sujeita a esses 
paradigmas de consumo e transitoriedade que são próprios da moda. 
 
"Não existe área alguma de nossa vida social, seja a arte, a política ou mesmo a filosofia, 
que não seja em grande medida regida pela lógica da moda", afirma Svendsen a seguir. 
 
FOLHA - O Sr. diz em seu livro que ser um "filósofo de moda" é correr o risco de ser 
acusado de falta de substância ou de seriedade. Por que decidiu se debruçar sobre 
esse assunto? 
 



Lars Svendsen - Eu havia escrito um pouco sobre moda em meu livro sobre o tédio, e ali 
observei que se fazia necessário um estudo filosófico mais cuidadoso da moda. 
 
A razão pela qual a moda tem importância tão grande hoje é que ela afeta a atitude da 
maioria das pessoas em relação a elas próprias e aos outros. Como observo no livro, desde a 
Renascença ela tem sido um dos fenômenos mais influentes na civilização ocidental. 
 
Vem conquistando cada vez mais áreas do homem moderno e se converteu quase em uma 
"segunda natureza" nossa. 
 
Assim, a compreensão da moda deve contribuir para a compreensão de nós mesmos e de 
como pensamos e agimos. 
 
FOLHA - O Sr. diz também que nosso pensamento continua marcada-mente 
platônico. Refletir sobre a moda é estar movido essencialmente por um 
antiplatonismo? 
 
Svendsen - Eu mesmo sempre desconfiei das metáforas filosóficas tradicionais de 
"profundidade" e "superfície", em que profundidade eqüivale a 'Verdade" e superfície é, de 
alguma maneira, enganoso ou falso. 
 
Não importa qual seja o tópico filosófico que nos propomos a investigar, acho que sempre 
devemos tentar fazer justiça aos fenômenos em si, da maneira como se manifestam. Isso 
significa que também devemos levar a "superfície" a sério. 
 
Em relação a isso, concordo com Oscar Wilde: "São apenas as pessoas superficiais que não 
julgam pelas aparências. O verdadeiro mistério do mundo é o visível, não o invisível". 
 
FOLHA - Poderíamos dizer que o mercado da moda, com a sua rapidez de produção 
e de consumo, com a sua busca irrefreável de originalidade e substituição, tomou-
se uma espécie de paradigma de marketing e negócios para o capitalismo atual? 
 
Svendsen - Moda e capitalismo são perfeitamente adequados um ao outro. O capitalismo só 
pode funcionar enquanto o consumidor continuar a comprar produtos novos, e o consumidor 
que está na moda depende de um fluxo constante de produtos novos. 
 
O princípio da moda é criar uma velocidade constantemente crescente, para fazer um objeto 
tornar-se supérfluo o mais rapidamente possível, para então passar para outro. 
 
A consciência do poder da moda é a consciência de que os produtos não vão durar; e, se 
vamos escolher um produto que inevitavelmente ficará ultrapassado, vamos tender a 
escolher a última moda, e não uma moda anterior. Os produtos não duram, nem se pretende 
que o façam. 
 
Essa é uma parte importante da atração exercida pelo produto pós-moderno: daqui a pouco 
poderá ser substituído! 
 
FOLHA - Para o Sr. a criação em moda responde sobretudo a solicitações internas, 
sendo a própria moda incapaz de um diálogo com "a evolução política da 
sociedade". Por que a moda é tão impenetrável aos acontecimentos sociopolíticos? 
 
Svendsen - Há várias razões para que isso aconteça. Uma questão evidente na moda, e em 
muitas outras disciplinas estéticas, é que a maior parte da moda é baseada em modas 
anteriores, assim como a maior parte da arte é feita a partir de artes anteriores. 
 
Se você quiser explicar uma determinada moda, é mais provável que encontre uma resposta 
plausível analisando modas passadas, em vez de tentar enxergar a moda como reflexo da 
realidade política ou social. 



 
Além disso, a moda possui uma capacidade incrível de apagar o significado simbólico de tudo 
o que incorpora. 
 
Foi por isso que Che Guevara pôde tornar-se um item altamente vendável em um sistema de 
moda capitalista. Nas camisetas com sua imagem, não resta praticamente nada da política 
revolucionária de Che (nem de suas mãos ensangüentadas, já que ele torturou e executou 
prisioneiros políticos). 
 
Quando se vende moda, vende-se um valor simbólico; ao mesmo tempo, a moda tende a 
apagar esse valor simbólico muito rapidamente, de maneira que precisa constantemente 
buscar novos valores simbólicos que possa "canibalizar". 
 
E o underground é um dos maiores fornecedores de tais valores simbólicos. 
 
FOLHA - O Sr. também diz que a moda é "praticamente incapaz de comunicar 
qualquer coisa de significativo". Comparando-a com a arte, afirma que a moda 
"parece encastelada num círculo onde, na prática, não faz mais que se repetir e 
perder pouco a pouco o significado". Isso quer dizer que ela ocupa um lugar 
inferior na esfera da cultura? 
 
Svendsen - Desde a separação entre a arte e o trabalho artesanal, no século 18, os 
alfaiates ficaram do lado do artesanato. As roupas foram colocadas na esfera extra-artística 
e ali permaneceram até hoje. 
 
Desde que a alta costura foi introduzida, por volta de 1860, a moda aspira a ser reconhecida 
como arte plena. Essa tendência vem se fortalecendo nos últimos 30 anos. 
 
Embora a arte às vezes encontre inspiração na moda, é mais comum que a moda tente 
tornar-se arte. O problema é que, embora haja instâncias de moda que estão inteiramente 
no nível da arte, a maior parte do que se passa na moda é artisticamente desinteressante. 
 
De modo geral, a moda, se for vista como arte, é uma arte bastante insignificante. Com 
freqüência, não passa muito de uma repetição de gestos vazios que já foram consumidos no 
campo da arte. 
 
FOLHA - O que o Sr. quer dizer quando afirma que "hoje a moda se encontra no 
ponto mais baixo de sua curva criativa"? 
 
Svendsen - Que muito pouca coisa da moda criada hoje possui interesse estético. Quando 
vemos uma coleção nova de um estilista, a reação típica é dizer que ela é "bacana", mas que 
já a vimos só Deus sabe quantas vezes antes. 
 
Anteriormente, a moda seguia uma norma modernista, segundo a qual uma moda nova 
deveria tomar o lugar de todas as anteriores e torná-las supérfluas. A lógica tradicional da 
moda é a lógica da substituição. 
 
Nos últimos dez a 15 anos, porém, ela vem sendo definida por uma lógica da 
suplementação, em que todas as tendências são recicláveis e em que uma nova moda não 
tem por meta tomar o lugar de todas as que a antecederam, mas se contenta em 
suplementá-las. 
 
A própria qualidade de ser "novo", que era essencial à moda no passado, deu lugar a uma 
eterna recorrência do mesmo. 
 
FOLHA - Em contraposição a Boris Groys, que descreve a moda como antiutópica e 
antitotalitária, o Sr. afirma que "a moda é o fenômeno mais totalitário do mundo, 



porque assujeitou praticamente todos os campos à sua lógica e assim se tornou 
onipresente". Que tipo de totalitarismo é esse? 
 
Svendsen - Ela é totalitária na medida em que praticamente não existe área nenhuma de 
nossa vida social, seja a arte, a política ou mesmo a filosofia, que não esteja em grande 
parte regida pela lógica da moda. 
 
E um mecanismo social que tem uma capacidade espantosa de transformar todo fenômeno 
social com que tem contato. 
 
FOLHA - Por que as modelos se transformaram em grandes estrelas midiáticas de 
nossa época? Que função elas exercem na "ideologia da realização estética" do 
sujeito, como o Sr. escreve? 
 
Svendsen - As modelos são a mais alta encarnação de uma cultura em que nossas 
identidades essenciais devem estar situadas em nossos corpos, não em nossas almas. A 
formação da auto-identidade na era pós-moderna é, num sentido crucial, um projeto do 
corpo. 
 
O corpo tornou-se um objeto de moda especialmente privilegiado. Aparece como algo 
plástico, que se modifica constantemente para adequar-se às novas normas que surgem. E 
as modelos são as representantes maiores dessas normas. 
 
Mas mesmo elas não chegam a adequar-se às normas. 
 
Já na década de 1950 não era incomum que modelos se submetessem a cirurgias plásticas 
para se aproximarem das normas, por exemplo removendo seus molares posteriores para 
conseguir ter faces cavadas ou tendo costelas removidas para alcançar o formato de corpo 
desejado. 
 
A distância entre os corpos das modelos e os corpos "normais" continua a aumentar. Assim, 
a norma se torna pura ficção, mas nem por isso perde sua função normativa. 
 
FOLHA - O Sr. escreve que uma razão importante pela qual a moda não obteve um 
reconhecimento parecido àquele atribuído às outras artes é que ela não tem uma 
tradição de crítica séria. Por que a moda nunca desenvolveu uma crítica séria, na 
sua opinião? Como o Sr. imagina que deva ser essa crítica? 
 
Svendsen - Acho que ela deveria ser bastante semelhante à crítica de arte, com críticos 
independentes que são livres para dizer o que realmente pensam da qualidade dos objetos 
que submetem a seu escrutínio. Esses críticos devem, de preferência, ter uma formação em 
história da moda. 
 
A maior parte do que se escreve sobre moda em revistas hoje em dia é simplesmente uma 
extensão da publicidade. 
 
Os redatores de moda têm medo de criticar os estilistas, já que isso poderia resultar em 
menos anúncios em suas revistas. Uma tradição de crítica séria de moda não poderá ser 
criada de um dia para outro — levará tempo. 
 
Mas isso será necessário para que algum dia a moda possa ser realmente levada a sério 
como disciplina estética. 
 
FOLHA - O Sr. critica a idéia do sociólogo francês Gilles Lipovetsky — de que a moda 
torna o mundo mais democrático, pois substitui as disputas de fundo por um gosto 
da superfície— e afirma que a democracia tem necessidade dos atritos sociais e do 
dissenso. A moda, com seu gosto pela elitização, não é essencialmente 



antidemocrática? Redes como a Zara efetivamente democratizam o design de 
moda? 
 
Svendsen - Essas redes de fato democratizam a moda, pois a tornaram acessível a uma 
parte maior da população. Mas não vejo isso necessariamente como grande vitória 
democrática. 
 
O número de peças de roupa que podemos encontrar no guarda-roupa do cidadão mediano 
não chega a ser um bom indicativo do funcionamento adequado, ou não, das instituições 
democráticas de seu país. 
 
FOLHA - Em um comentário duro, o Sr. diz que, se a lógica da moda se torna norma 
na construção da identidade, ela pode se tornar um fator desagregador. E conclui 
que caminhamos para a completa "dissolução da identidade". Como a moda 
participa disso? 
 
Svendsen - Todos nós, de alguma maneira, expressamos quem somos por meio de nossa 
aparência visual, e essa expressão vai necessariamente dialogar com a moda. E os ciclos de 
moda cada vez mais acelerados indicam um conceito mais complexo do eu, porque o eu se 
torna mais transitório. 
 
O consumidor pós-moderno não consegue firmar uma identidade pessoal viável por meio de 
seu consumo porque o fato de esse consumo focalizar o transitório enfraquece a formação 
da identidade. 
 
Se nossa identidade é diretamente vinculada às coisas que nos cercam — ou seja, ao valor 
simbólico das coisas —, essa identidade será tão transitória quanto são aqueles valores 
simbólicos. 
 
FOLHA - O Sr. vê alguma relação entre moda e tédio? 
 
Svendsen - Essa relação existe. A moda cria uma mentalidade inquieta e agitada, na qual 
nos entediamos muito facilmente e constantemente ansiamos por algo novo e 
"interessante". 
 
Como observei em meu livro sobre o tédio, o olhar estético precisa ser estimulado por uma 
intensidade aumentada ou, de preferência, por algo novo. 
 
Vale observar, entretanto, que o olhar estético tem a tendência a recair no tédio — um tédio 
que define todo o conteúdo da vida de maneira negativa, porque é aquilo que precisa ser 
evitado a qualquer preço. 
 
O consumo de moda funciona como uma espécie de entretenimento, e é uma maneira cada 
vez mais comum de combater o tédio. Passamos a ser cronicamente estimulados por um 
fluxo constante de fenômenos e produtos "novos", mas também nos entediamos mais 
rapidamente, em igual medida. 
 
 
Leia mais: 
 
Luxo conceitual 
Virgínia Postrel 
 
Cerca de sete anos atrás, Kerwin Kofi Charles e Erik Hurst, economistas da Universidade de 
Chicago, estavam pesquisando a "disparidade de patrimônio" entre os norte-americanos 
negros e brancos quando perceberam algo de notável. 
 



Os negros dos EUA não só tinham menos patrimônio do que os brancos em faixa de renda 
semelhante como também uma proporção muito mais elevada de seus ativos era 
representada por automóveis. 
 
O dado estatístico serviu para confirmar um estereótipo exposto em incontáveis vídeos de 
hip hop estrelados por cantores negros repletos de jóias: o de que os norte-americanos 
negros gastam muito em carros, roupas e jóias — bens altamente visíveis que informam ao 
mundo que seu proprietário tem dinheiro. 
 
Mas será que o fazem, de fato? E, se esse é o caso, por que agem assim? 
 
Riqueza de pobre 
 
Os dois economistas, com Nikolai Roussanov (da Universidade da Pensilvânia), decidiram 
tratar desse tema, agora. O que eles descobriram não só oferece percepções quanto às 
diferenças econômicas entre grupos raciais como contesta as percepções mais comuns 
quanto ao luxo. 
 
O consumo ostensivo sugere a pesquisa que eles conduziram, não representa um sinal claro 
de afluência pessoal. Na verdade, representa um sinal de que a pessoa pertence a um grupo 
relativamente pobre. 
 
O luxo visível serve, assim, menos para estabelecer o status positivo do proprietário como 
pessoa próspera do que para refutar a percepção negativa de que ele é pobre. Quanto mais 
rica uma sociedade ou um grupo social, menos importantes se tornam os gastos visíveis. 
 
No que tange à etnia, a sabedoria popular se prova verdadeira. Uma família negra norte-
americana com a mesma renda, o mesmo número de membros e outros indicadores 
demográficos semelhantes aos de uma família branca gastará 25% mais de sua renda em 
jóias, carros, cuidados pessoais e roupas. 
 
Para a família negra média, cuja renda é de US$ 40 mil ao ano, isso representa US$ 1.900 a 
mais por ano do que para uma família branca comparável. Para compensar a diferença, os 
negros gastam menos em educação, saúde, entretenimento e com o equipamento e mobília 
de suas casas (o mesmo se aplica aos latinos). 
 
E claro que grupos étnicos diferentes podem simplesmente ter gostos diferentes. 
 
Talvez os negros simplesmente gostem mais de jóias que os brancos. Talvez adquiram 
roupas mais caras para evitar insultos racistas da parte de vendedores. Talvez simplesmente 
não estejam tão interessados em universidades de elite ou em TVs de tela grande. E talvez 
nada disso proceda. 
 
Os economistas odeiam tautologias sobre diferenças de gosto não passíveis de prova 
concreta. Querem histórias que possam ser aplicadas a todos. 
 
Certo e errado 
 
Por isso, os pesquisadores recuaram ao trabalho do sociólogo e economista Thorstein 
Veblen, que cunhou o termo "consumo conspícuo". 
 
Escrevendo em 1899, em um mundo muito mais pobre, Veblen argumentava que as pessoas 
gastavam de maneira desmedida em bens visíveis de modo a provar que eram prósperas. "O 
motivo é a emulação — o estímulo de uma comparação baseada na inveja, que nos leva a 
tentar superar aquilo que fazem as pessoas junto das quais temos o hábito de nos 
classificar", escreveu. 
 



Seguindo essa linha de raciocínio, os economistas adotaram a hipótese de que o consumo 
visível permite que as pessoas demonstrem a desconhecidos que elas não são pobres. 
 
Já que os desconhecidos tendem a categorizar as pessoas em termos de etnia, quanto mais 
baixa a renda de seu grupo social, mais valioso será demonstrar o poder aquisitivo. 
 
Para testar essa idéia, compararam padrões de consumo de pessoas da mesma etnia em 
Estados diferentes —  digamos, negros do Arkansas a negros de Massachusetts ou brancos 
da Carolina do Sul a brancos da Califórnia. 
 
E, como esperavam, se nenhum outro fator variar (incluindo a renda da pessoa em questão), 
um indivíduo tende a gastar parte maior de sua renda pessoal em bens visíveis quando a 
renda média de seu grupo étnico é mais baixa. 
 
Os negros dos EUA não têm necessariamente gostos diferentes dos brancos. São apenas 
mais pobres, em média. Nos lugares em que os negros têm mais dinheiro, os indivíduos 
negros se sentem menos pressionados a exibir o patrimônio. 
 
O mesmo se aplica aos brancos. Compensadas as diferenças quanto ao custo de habitação, 
um aumento de US$ 10 mil na renda média dos domicílios brancos (montante que separa a 
renda média dos brancos da Carolina do Sul e da Califórnia) resulta em 13% de decréscimo 
no consumo de bens visíveis. 
 
"Se tomarmos como exemplo uma pessoa que ganha US$ 100 mil por ano no Alabama 
[Estado menos rico] e uma que ganha US$ 100 mil por ano em Massachusetts" [Estado mais 
rico], disse Hurst, "a pessoa com renda de US$ 100 mil no Alabama se dedica mais ao 
consumo conspícuo do que a pessoa de Massachusetts". 
 
É por isso que um relógio Rolex de ouro com diamantes incrustados parece gritar "novo 
rico!". O objeto sinaliza que o proprietário veio de um grupo de baixa renda e tem algo a 
provar. Assim, a pesquisa tem implicações que vão além da etnia. 
 
Deve ser aplicável a qualquer grupo social definido de acordo com a visão de pessoas que 
estejam de fora E sugere por que economias emergentes como Rússia e China, apesar de 
suas rendas médias ainda baixas, são hoje mercados tão quentes para os produtos de luxo. 
 
As pessoas que são ricas em lugares pobres desejam exibir sua riqueza. E as pessoas menos 
afluentes que vivem nas mesmas regiões se sentem forçadas a forjar uma aparência de 
riqueza, ao menos em público. 
 
Ninguém deseja o estigma de ser visto como pobre. Veblen estava certo. 
 
Mas ele também estava errado. Ou pelo menos sua teoria está desatualizada. Dado o fato de 
que, quanto mais rico o grupo, menos vistosos os gastos que seus componentes terão, o 
consumo conspícuo não é um fenômeno universal. E uma fase de desenvolvimento. 
 
A tendência declina à medida que países, regiões ou grupos específicos enriquecem. "As 
jóias chamativas dominam nas economias emergentes, ainda ávidas por percorrer a estrada 
do status via consumo de produtos", apontou recentemente o grupo de pesquisa de mercado 
Euromonitor. 
 
Em determinado momento, o luxo se torna menos uma ferramenta de competição por status 
público e mais uma forma de obter prazer privado. 
 
Considere-se a observação de David Brooks, em "Bubos no Paraíso" [ed. Rocco], de que, 
para as atuais elites de alto nível educacional, gastar US$ 25 mil reformando o banheiro é 
considerado elogiável, mas gastar US$ 15 mil em um sistema de som e TV de tela larga é 
considerado vulgar. 



 
Visibilidade íntima 
 
Gastar US$ 10 mil em uma banheira com hidromassagem para o quintal é considerado 
decadente, mas não gastar o dobro disso para criar um box de luxo no banheiro — é visto 
como sinal de que a pessoa ainda não aprendeu a apreciar os ritmos simples da vida. 
 
"Virtuosos ou vulgares, todos esses itens têm em comum o fato de que não são visíveis aos 
desconhecidos. Apenas amigos e familiares podem vê-los. Qualquer status que confiram só 
se aplica no seio do pequeno grupo de pessoas que você convida a visitá-lo em sua casa. 
 
Russ Alan Prince e Alan Schiff descrevem padrão semelhante em "The Middle-Class 
Millionaire" [O Milionário de Classe Média], que analisa os hábitos de consumo dos 8,4 
milhões de domicílios norte-americanos que construíram sua riqueza sem a ajuda de 
heranças, abrigando famílias cujo patrimônio total, incluído o valor dos imóveis, fica entre 
US$ 1 milhão e US$ 10 milhões. 
 
Além da inclinação por carros exóticos, esses milionários dedicam os dólares que destinam 
ao luxo principalmente a serviços que pessoas de fora não podem ver: atendimento de 
saúde de alto padrão, reformas de casas, toda forma de instrução pessoal e férias familiares 
caras. 
 
O foco é menos impressionar os desconhecidos e mais aperfeiçoar suas vidas e as de seus 
familiares. 
 
O abandono do consumo conspícuo — a troca de produtos por serviços e experiências 
também pode tornar o luxo mais exclusivo. Qualquer pessoa com US$ 6.000 pode comprar 
uma bolsa Bottega Veneta ou um relógio Cartier. 
 
Mas, pela mesma soma, a pessoa pode se inscrever para quatro dias de palestras, na 
Califórnia, ministradas por inovadores famosos (como Frank Gehry, Amy Tan e Brian 
Greene) ou menos conhecidos. 
 
Quanto aos produtos, exibicionismo está fora de moda. 
 
"Se você quer viver como um bilionário, compre uma cama de US$ 12 mil", diz um amigo 
meu que é planejador financeiro. Não se pode estacionar a cama na entrada da casa, mas 
ela irá durar décadas, e o proprietário poderá desfrutar de seu conforto todas as noites. 
 
 
Leia mais: 
 
O chique das coisas banais 
Daniel Roche 
por Denise Bernuzzi De Santanna  
 
Professor do Collège de France e autor de livros fundamentais sobre moda e indumentária, 
Daniel Roche não se limita ao estudo das roupas e de seu crescente comércio na época 
moderna. 
 
Suas publicações tratam de temas que vão da cultura eqüestre na Europa ao cotidiano 
popular do século 18, passando pela história da higiene e da intimidade burguesa. 
 
Mesmo em seu vasto trabalho "A Cultura das Aparências - Uma História da Indumentária, 
Séculos 17-18 (ed. Senac)", há uma história cultural e social da França cujo alcance 
ultrapassa a suposta superfícialidade expressa pela insistente flutuação das modas. 
 



Para Roche, a história das coisas banais está relacionada à economia e à política das nações. 
A produção e o consumo das roupas expressam não apenas os sonhos de uma época, mas, 
sobretudo, seus limites e impasses. 
 
FOLHA - Quais os principais desafios encontrados em sua pesquisa sobre a história 
da indumentária? 
 
Daniel Roche - Uma primeira constatação se impõe para quem estuda a indumentária entre 
os séculos 16 e 18: os gastos dos franceses com roupas foram os que mais se destacaram 
no orçamento geral das famílias! Poucos estudos haviam questionado essa situação, cujas 
causas são múltiplas. 
 
Há trabalhos sobre indústria têxtil, sobre economia do consumo, há ainda o estudo que 
aprecio bastante, do pesquisador suíço Philippe Perrot, sobre a cultura vestimentar e suas 
relações com o corpo feminino. 
 
Mas o principal desafio foi a organização da pesquisa. Trabalhei o tema em seminários, 
recebi contribuições de estudantes, o que supôs um diálogo contínuo com os documentos. 
 
FOLHA - A cultura material é um campo de investigação que tem relevância em 
suas pesquisas. Mas em "A Cultura das Aparências" o Sr. se volta mais para as 
representações dessa cultura do que propriamente para o estudo dos objetos. A 
moda não seria um dos terrenos privilegiados para refletir sobre a constituição da 
cultura material? 
 
Roche - Sim, a presença da cultura material é inegável. Aliás, desde a década de 1960 há 
estudos sobre a importância desse domínio na antropologia e na arqueologia. 
 
De fato, não utilizei os objetos — roupas, calçados— como figuras centrais de análise, pois 
me concentrei em suas representações. 
 
Mas investigar a cultura material é uma maneira, por exemplo, de perceber como é possível 
um vestido do século 17 não ser a mesma coisa que um vestido do século 20, apesar de 
ambas as peças se chamarem "vestido". 
 
Assim, pode-se, a partir da cultura material, encontrar problemas importantes com os quais 
a antropologia e a etnologia vêm há muito trabalhando. 
 
FOLHA - Isso talvez se deva ao fato de que o sistema de moda varia 
historicamente. 
 
Roche - Claro, e a partir daí é possível vislumbrar dois pólos de tensão: primeiro, o pólo da 
necessidade. Trata-se de culturas e sociedades sobre as quais há um grande peso das coisas 
imediatas, uma coação constante para usar e reutilizar o que já é conhecido. 
 
Por exemplo, o consumo de roupas no século 16 é ditado por diversas necessidades, entre 
as quais a de se proteger de inúmeros ataques. Aqui não se trata de uma economia baseada 
no "parecer". 
 
Assim, o segundo pólo se situa à margem daquela economia das necessidades 
fundamentais: há mudanças significativas nas maneiras de vestir que escapam da noção de 
consumo durável ou útil. 
 
De qualquer modo, a cultura das aparências é urbana, ela ocorre num meio em que as coisas 
circulam cada vez mais, são produzidas e consumidas de modo veloz. 
 
FOLHA - Mas há também o consumo das elites. 
 



Roche - Pois bem, o segundo pólo é justamente o do consumo aristocrático, imposto à elite 
desde os séculos 14 e 15. 
 
Nele encontra-se o papel da corte, as leis suntuárias, as normas e códigos vestimentares.  
 
Aqui se destaca o consumo de quem cobiça a distinção social. Percebe-se então o valor 
social e político das roupas. Nesse caso, a cultura das aparências designa quem tem poder. 
 
Mas há nesse universo um paradoxo interessante: conforme lembrou o filósofo Blaise Pascal, 
as pessoas são aquilo que aparentam ser e, no entanto, "a roupa não faz o monge". E 
sempre possível esconder alguns traços da personalidade ou modificá-los por meio da 
vestimenta. 
 
FOLHA - Do século 16 ao18, tende a crescer a liberdade nos atos de vestir e 
escolher as roupas. Mas essa liberdade não viria acompanhada de uma exigência 
maior em relação aos cuidados com o corpo? 
 
Roche - Sim, pois as roupas no século 17 ainda eram muito pouco adaptadas à flexibilidade 
corporal, cujo valor será realçado mais tarde.              
                   
Há também referências exteriores à França: por exemplo, na corte, e mesmo nas repúblicas 
comerciais, seguiam-se, sobretudo as referências da moda espanhola, e não as da moda 
francesa.             
                           
E, quando a moda francesa começou a se tomar a referência principal, ela deu lugar à 
importância do mundo privado e à valorização da intimidade.    
          
Por conseqüência, os tecidos leves, a renovação das roupas a  cada estação do ano e os usos    
mais complexos de cada peça vestimentar ganharam um lugar de destaque. 
 
Mas é preciso lembrar que a maioria das pessoas não podia aderir a esse universo. E é 
importante estudar essa maioria porque era ela, e não a elite, que fornecia conteúdo ao 
perfil econômico de uma sociedade, mesmo quando se sabe o quanto a moda de elite 
circulava e servia como referência. 
 
Assim, não era apenas — ou em primeiro lugar— na capital francesa que as coisas ocorriam.  
 
Em Londres, existiam várias referências à importância do privado, assim como na cidade de 
Avignon, por exemplo. Rousseau chegou a dizer que, em sua época, tornava-se impossível 
diferenciar uma duquesa de uma empregada pela aparência. Mas evidentemente as formas 
de diferenciação não permaneceram as mesmas, e outros códigos ou indícios permitiram 
realizar tal distinção. 
 
Ao mesmo tempo, é no meio urbano que se percebe a emergência da valorização de um 
corpo individual e de roupas que possuem mais relação com a conquista de si mesmo. 
 
FOLHA - Essa conquista de si mesmo não dependeria da produção de uma esfera 
privada, concentrada em certa densidade da cultura das aparências que é 
característica da vida metropolitana? 
 
Roche - De fato, a cidade é um laboratório de produção e consumo de roupas. Ela é o lugar 
por excelência da mobilidade e das trocas, e é nela que emerge a conquista da intimidade. 
 
Mas é preciso tomar cuidado com possíveis exageros, pois um terço da população francesa 
vivia num "quarto-e-sala". 
 



Muitos franceses não dispunham de espaço suficiente, não podiam, portanto desenvolver o 
gosto pela intimidade e a valorização do mundo privado. E também existiam diferentes 
influências. 
 
Por exemplo, o século 18 foi influenciado pelo sensualismo. David Hume escreveu sobre o 
luxo, um valor integrado na formação da individualidade. 
 
FOLHA - Hoje a moda é bastante evidente na mídia e na economia mundial. O Sr. 
acredita que, justamente por isso, a idéia de abarcá-la poderia parecer ociosa e 
absurda? 
 
Roche - Em nossos dias é preciso acreditar que estamos na moda! Com o cinema, a 
imprensa e, sobretudo, com a televisão, desde meados do século 20 ocorre algo 
interessante: há uma globalização das modas e condutas, mas elas são ao mesmo tempo 
inimitáveis e extraordinárias. 
 
Os homens da sociedade islâmica, por exemplo, consomem a moda parisiense, mas o uso 
das roupas femininas que eles compram para as suas mulheres é reservado a determinados 
espaços. Há uma relação importante entre moda e espaço. 
 
FOLHA - A moda seria uma formidável indústria de sensibilidades? 
 
Roche - Sim, de sentimentos e atitudes. 
 
Além disso, se até meados do século passado Paris ocupava o centro das atenções em 
matéria de moda, hoje há também centros como Milão, Nova York e, sobretudo, pontos de 
criação de moda bem mais rápidos do que esses grandes pólos e que se situam entre eles. 
 
São pontos invisíveis no grande sistema global das modas, mas fundamentais para as 
economias locais e, sobretudo, para a fabricação de maneiras de sentir e de ver o mundo. 
 
FOLHA - Daí o entrelaçamento entre a moda e a produção de dois movimentos 
concomitantes: singularização e inclusão. 
 
Roche - Sim, especialmente quando se pensa nos pontos de circulação que podem trabalhar 
no meio da imensa separação entre ricos e pobres existente hoje em dia. 
 
O jeans, por exemplo, vindo de um meio popular, se impôs por toda parte; mas é 
justamente quando isso ocorre que passam a existir jeans e jeans! 
 
Isso porque as formas de distinção e de inclusão social não param de ser reinventadas, 
nunca deixam de se deslocar no tempo e no espaço. 
 
Fonte: Mais!, São Paulo, 31 ago. 2008. p. 4-7. 


