
E Deus criou o homem e a mulher, que comeram do fruto proibido e já foram inventando moda e arte. Afinal, 

nada mais performático do que aquela folha de parreira com que Adão e Eva se deram a desfilar nas passarelas 

do paraíso. Brincadeiras à parte, moda e arte vêm traçando caminhos paralelos praticamente desde que o 

mundo é mundo. Das túnicas da nobreza egípcia aos drapeados da corte espanhola retratada por Velasquez, 

passando por Coco Chanel e desaguando em nomes como Hélio Oiticica e Arthur Bispo do Rosário, para 

ficar apenas nos brasileiros, as relações e os diálogos entre moda e arte vêm há anos rendendo panos para 

mangas e resultados inimagináveis. 

Conforme explica a curadora e especialista em arte moderna e contemporânea Cacilda Teixeira da Costa, no seu 

livro Roupa de Artista - O Vestuário na Obra de Arte (Imprensa Oficial, 2008), a moda, como a entendemos hoje, 

surgiu em meados do século XIV, quando reis e nobres da Europa medieval, irritados por suas roupas serem 

copiadas pela burguesia em ascensão, passaram a usar modelos diferenciados que logo eram descartados 

após serem novamente imitados. Dentro desse ciclo infinito de repetições, o ato de vestir-se vem ganhando 

uma importância crescente, avalizada, embora não exclusivamente, pelas artes visuais. 

Das telas às ruas 

Segundo o jornalista especializado em moda Ricardo Oliveros, a moda existe para estar na vida: "É nas ruas, 

não nas passarelas, nem nas revistas, que a moda completa seu ciclo e é para estar lá que ela existe. Porém, 

ela vem ganhando outros significados desde que deixou de ser sinônimo de roupas e passou a ser um objeto, 

no sentido filosófico, que está sendo estudado por diferentes saberes. Eu penso a moda como um dos mais 

importantes e confiáveis documentos para entender o espírito de cada tempo", afirma. 

Um trabalho que ilustra perfeitamente a posição de Oliveros é a tela Mulheres no Jardim, do pintor impres

sionista francês Claude Monet. As saias das personagens-título, avolumadas pela crinolina - armação feita 

de algodão e crina de cavalo trançada -, representam bem a ascensão do estilo vitoriano e do romantismo 

no século XIX, seja pela sobriedade dos trajes, seja pela aura de distanciamento da figura feminina. Ou como 

observa Alison Lurie, no seu livro A Linguagem das Roupas (Rocco, 1997), "a saia rodada parecia dizer que os 

homens não podiam se aproximar, nem para beijar a mão da mulher. Mas é claro que esse distanciamento 

era uma grande enganação. A saia rodada era um instrumento de sedução". E é esse clima de desejo e in

terdição, malícia e suposta inocência que o pintor acaba por capturar para dentro do seu trabalho. 



De outro lado, e puxando para a contemporaneidade, 

Hélio Oiticica levou ao extremo da vitalidade o diálogo 

arte-moda-rua ao criar os Parangolés, obras de arte 

vestíveis que só ganham sentido ao se apoderar do 

movimento dos corpos que as levam. Bandeiras de 

vestir, pinturas de dançar, os Parangolés resumem o que 

diz Cacilda ao afirmar que"a moda em grande parte se 

alimenta da arte e, em alguns momentos, essa relação 

pode se rey-erter, acontecendo de ambas transitarem 

por opções semelhantes e de grande cumplicidade". 

Contemporâneo de Oiticica, Arthur Bispo do Rosário, 

interno da Colônia Juliano Moreira, instituição para 

doentes mentais localizada no bairro de Jacarepaguá, 

Rio de Janeiro, confeccionou, entre várias obras, mantos 

bordados com pingentes, palavras e cordões, entre 

outros materiais e expressões, de grande beleza plás

tica e que dialogam com os mantos dos caboclos 

de lança do maracatu rural pernambucano. Essas 

vestes, concebidas pelo artista como roupas de 

se apresentar a Deus, são bons exemplos 

do trânsito e intimidade entre arte, 

vida e o sagrado. 



A relação 

entre a moda, a arte e 

o transcendente está presente 

também na pungente obra do artista 

visual cearense Leonilson, morto em 1993, 

que fez da biografia o principal motivo de sua 

arte. Sua última obra, uma instalação na Capela do 

Morumbi, em São Paulo, na qual cadeiras vestidas 

com camisas do próprio artista com mangas torna

das mais compridas que o usual, alude não apenas à 

fragilidade da vida e à ausência de materialidade do 

corpo, mas também à efemeridade de tudo o que faz 

o mundo. Inclusive a moda, podemos acrescentar. 

Moda e literatura 

Nem só de artes visuais vive o namoro entre arte e 

moda. A literatura busca reproduzir em palavras os 

brilhos, as texturas, as sedas e os cetins do vestuário 

de um sem-número de personagens. É o que afirma a 

professora e especialista em moda e literatura Genetti 

Tavares: "A moda como demarcador de um tempo, de 

uma época, como forma de leitura social e cultural de 

um indivíduo é amplamente explorada na literatura. A 

construção do personagem ficcional se apoia muitas 

vezes nesse traço da moda". 

Genetti, que pesquisou as formas de apresentação 

da moda na literatura de Machado de Assis, explica: 

"O leitor de suas crônicas vai se deparar com uma 

infinidade de referências ao vestuário e à moda sem

pre parecendo acaso, mas comumente associando 

essas referências às características da época, a acon

tecimentos inesperados. Ele [Machado] também era 

muito dedicado às leitoras e sabia que as mulheres, 

mais que os homens, pelo menos no século XIX, 

gostavam da moda. Isso sem falar nos dândis. A obra 

de Machado retrata as cores do Brasil de sua época, 

e a moda também é para ele estratégia narrativa". 

A professora cita Dom Casmurro (1899), em que a 

indumentária é usada para delinear os personagens 

e torná-los mais reais, enigmáticos e ambíguos. "[O 

personagem] José Dias, por exemplo, é apresentado 

pelo narrador também por meio do seu vestuário, 

reafirmando ali seus trejeitos, defeitos e qualidades." 



Direito à beleza, à poesia 

A moda sofre influências que vão do gosto pessoa 

às necessidades de mercado e, talvez por isso, nem 

sempre seja encarada com seriedade. Citando o filósofo 

norueguês Lars Svendsen, Oliveros credita esse fato à 

ausência de uma crítica especializada. Escrever sobre 

moda, segundo Svendsen, ainda é fazer marketing 

de uma ou outra marca, de um ou outro estilista e 

é isso que, possivelmente, afasta a moda, mesmo a 

alta-costura, da aura de objeto de arte. 

Assim como a arte, a moda é linguagem, expressão 

que, muito embora seja de caráter coletivo e de larga 

escala, acena com promessas de individualidade. E é 

desse modo que a publicitária e blogueira Cris Guerra 

define sua relação com o tema. Deixando-se fotografar 

diariamente com as roupas com que vai ao trabalho, 

no blog Hoje Vou Assim (http://hojevouassim.blogspot. 

com/), Cris se tornou uma referência no assunto: "A 

relação que temos com a moda é diferente da relação 

que temos com a arte. A moda é mais democrática. 

Nem todo mundo faz arte, mas todo mundo faz moda, 

de uma forma ou de outra. Até quem diz não estar nem 

aí para a moda é um fazedor dela. Quando abro meu 

armário e não sei o que vestir ou até mesmo quando 

fecho os olhos e escolho qualquer peça estou fazendo 

moda, porque não escolher também é uma escolha. 

Se eu sair nua, estou fazendo moda e esse talvez seja 

o jeito mais fácil de parecer que estou fazendo arte!". 

Cris define esse trânsito entre arte e moda pela poé

tica: "Moda é acima de tudo um jeito bonito de viver. 

É fantasia no meio do cotidiano. É transcender a uti

lidade da roupa e colocar poesia nela. A moda acaba 

tornando a arte próxima de mais pessoas. Indo além: a 

moda é uma extensão de cada um, ela reforça a nossa 

identidade. A moda, como a arte, torna a vida mais 

suportável", conclui. 

http://hojevouassim.blogspot
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