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Os santos inspiram a moda no eixo Rio-São Paulo. De camisetas e bolsas a calcinhas, 
eles estão em toda a parte e agradam a pessoas de todas as idades e credos. Até os 
escapulários ganharam requintes de jóia: são vendidos com moldura de strass e 
trazem a imagem de santos católicos, orixás e divindades do hinduísmo. 
"As pessoas estão em busca de proteção, especialmente numa cid ade em que o Cristo 
é a principal atração", diz Flávia Torres, dona da loja Parceria Carioca, no Rio, que 
oferece camisas com santos pintados à mão, camiseta com fitinhas do Senhor do 
Bonfim, broches de patuás e escapulário fashion da Santa Vaidade. 
 
É Flávia quem pinta as imagens nas camisas: Santo Antônio, São José, São Francisco, 
Divino Espírito Santo, Santa Teresinha e Santo Expedito - um para cada tipo de causa. 
"Mas tem de saber a quem pedir. Não adianta pedir marido para Santo Antônio, 
porque ele é muito ocupado e manda o primeiro que aparecer. Tem de pedir para São 
José, que é o protetor da família." 
 
As camisetas de Flávia têm fãs como Fernanda Abreu, Elba Ramalho, Luiza Brunet e 
Adriane Galisteu. A estudante Lorena Montenegro, de 21 anos, freqüenta as aulas na 
PUC-Rio com uma camiseta com todos os orixás. "Ganhei da minha mãe." 
 
REEDIÇÃO 
 
A moda pegou tanto que algumas grifes como a Zack e Complexo B, ambas do Rio, 
resolveram repetir o tema em algumas peças da coleção outono-inverno, que está 
sendo lançada esta semana durante a Fashion Rio. No caso da grife masculina 
Complexo B, este será o quinto ano de São Jorge nas araras. "É a luta contra a 
mesmice. O meu dragão na batalha contra a idéia de que o homem não pode usar 
vermelho ou amarelo", diz o estilista Beto Neves. 
 
Ele conta que apostou as fichas no santo guerreiro num desfile em 2000. "Trazer o São 
Jorge, que é um santo óbvio nos botequins, para a passarela foi surpreendente. Criei o 
malandro chique", diz Beto, que tem o santo tatuado no braço. 
 
O resultado são coleções que trazem São Jorge em diversas formas: nas suas cores 
originais, pintado em formas levemente contornadas e até bordado em camisas 
sociais. Nem o preço assusta os consumidores. As camisetas vendem como água. 
 
CALCINHA 
 
A estilista Alessandra Migani, a Alessa, assina a série de calcinhas que levam imagens 
de santos. Ela teve problemas ao lançar as peças. "Padres me ligavam e diziam que é 
pecado, uma coisa promíscua. Não acho. Pecado é a fome, a guerra", defende-se. 
Santo Antônio e Santo Expedito, o das causas urgentes, são os preferidos das 
consumidoras. Cada calcinha com tema religioso custa R$ 40 e a loja de Alessa, em 
Ipanema, o endereço mais chique do Rio, tem outros "objetos da sorte": aventais com 
o pai-nosso e bolsas com terços, crucifixos, medalhinhas e até Bíblias em miniatura. 
 
Medalhinhas, olho, figa, anjos e krishna também aparecem na bolsa de tricô da Danae. 
"Todo o mundo busca de proteção. Quando a violência aumenta, as peças somem", diz 
Camila Alvarez, dona da loja. 



 
Algumas grifes de São Paulo também mantêm nas araras camisetas, camisas, bolsas, 
bonés e calcinhas com imagens religiosas. Na Carmin, nos Jardins, é possível 
encontrar vestidos, camisetas, bolsas e berloques com as imagens do Sagrado 
Coração, Nossa Senhora Desatadora dos Nós e Santo Antônio. "As pessoas procuram 
ajuda de todos os lados", diz Paola Pelliccioni, estilista da Carmin. 
 
Com a coleção voltada para o México e seus ícones, como a Virgem de Guadalupe, a 
Doc Dog, também nos Jardins, bordou camisetas e bonés com a imagem da santa. 
"Quem compra uma peça dessas leva mais do que uma vestimenta, leva um amuleto 
de proteção, por mais que o símbolo em questão não tenha a ver com a sua religião", 
afirma Daphne Carelli, uma das estilistas da grife. 
 
Há ainda jogos de lençol bordados com a oração do pai-nosso, pijamas de cetim com a 
pomba branca referente ao Divino Espírito Santo e camisetas com a imagem de São 
Jorge ou Iemanjá. "Não importa a religião, mas sim a mensagem positiva que 
queremos passar com estes signos", garante Maria Helena Cabral, da loja Esencial, no 
Itaim- Bibi. 
 
A Condimento, loja multimarcas recém-inaugurada no Shopping Morumbi, tem 
enfrentado reações contrárias à coleção de peças íntimas. Com um modelo de lingerie 
estampado com anjos em exposição e outro com diversas medalhas sacras em 
produção, a proprietária Carol Doher tem de administrar opiniões adversas. "A maioria 
encara as peças como algo lúdico, como se fosse a imagem do Pato Donald ou do 
Mickey Mouse. Mas algumas senhoras, a começar pela minha mãe, já se mostraram 
indignadas com a ousadia." 
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