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A criação do mineiro Ronaldo Fraga, autoral até a alma, chega à vida acadêmica pelas mãos da 
pesquisadora Carol Garcia, na dissertação apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). Se a moda brasileira em geral é contexto, posto que comprometida com as 
tendências internacionais, o estilo de Fraga é texto. Uma linguagem digna de ser analisada à luz 
da semiótica discursiva francesa, teoria fundamentada por Algirdas Greimas, morto na década de 
60, e seu seguidor, Eric Landowski, que participou da etapa de pré-qualificação do trabalho de 
Carol. "Fraga passará para o rol mitológico da moda", acredita a pesquisadora.  
 
"As aventuras de Carol Garcia pelo maravilhoso mundo de Ronaldo Fraga" já despertou interesse 
de duas editoras inglesas. Carol debruçou-se sobre 13 das 15 coleções do criador, edificadas em 
formas soltas e largas. Foram analisados também convites e brindes, poderosos adjuvantes de 
desfiles. O trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), prova de que as agências governamentais estão mais do que receptivas ao 
tema. "A academia reconhece a moda como reflexão de todos os fenômenos do mundo", afirma a 
crítica de dança Helena Katz, coordenadora do mestrado em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. 
"Para onde confluem interesses de artistas plásticos, diretores de teatro, bailarinos." É de Fraga o 
figurino do balé Santagustin, montagem do Grupo Corpo.  
 
O estudo traz à tona o enorme conhecimento que Fraga tem de história da moda, e como isso 
confere credibilidade a seu discurso. Grande apropriador de táticas alheias sem copiar, sua 
produção reúne estratégias de vários colegas: dos japoneses Yohji Yamamoto (roupa perfeita é a 
imperfeita) e Issey Miyake (com espírito e modéstia faz apenas a metade do caminho; quem usa 
sua roupa percorre a outra); do italiano Franco Moschino (foi crítico ácido dos modismos); de Elsa 
Schiaparelli (a italiana inaugurou, nos anos 30, os desfiles performáticos e as coleções temáticas); 
e de nossa Zuzu Angel (preocupação em vestir também a mulher de medidas e conta bancária 
comuns).  
 
Carol Garcia teve contato com o trabalho de Fraga pela primeira vez em 1996, estréia dele no 
Phytoervas. A moda vivia o auge do minimalismo, com Prada, Marc Jacobs, Helmut Lang e seus 
dogmas de cores neutras, ausência de detalhes e silhuetas fechadas a intervenções. "E apareceu 
ele com uma galinha kitsch, colorida e brejeira", relembra. "Eu Amo Coração de Galinha" contava 
a saga da galinácea que dava duro nas Lojas Americanas e deixava claro: era um estilista de 
resistência. A autenticidade explode na coleção "Álbum de Família", com repertório de novelas de 
TV, canções de Nelson Gonçalves, funerais.  
 
"Em Nome do Bispo" evoca o artista plástico Arthur Bispo do Rosário, que edificou sua criação 
entre as paredes do sistema prisional psiquiátrico. Fraga questiona se a loucura está na moda 
inventiva ou naquela massificada pelas mídias. Já "Rute.Salomão" convoca intertextualidade com 
os judeus para contar o caso de amor hipotético entre o judeu ortodoxo Salomão e a cristã-nova 
Rute, durante a emigração judaica. A sabotagem é o elemento ordenador de Fraga. Por motivos 
religiosos, ortodoxos não misturam fibras animais, como lã, e vegetais, caso do linho, mas o 
colete de crochê estampa uma figura de pássaros. E a inscrição 1901. Como os judeus vieram 
para cá depois, Fraga sugere que a peça foi herdada. É a imensa carga afetiva que deposita em 
todas as suas roupas.  
 
A modista mineira, que nos anos 70 abriu loja em Ipanema e, abusando de elementos de 
brasilidade, emplacou seus desfiles no exterior, é o tema da coleção "Quem Matou Zuzu Angel?". 
Anjinhos ensangüentados, crucifixos e tanques de guerra foram metáforas escolhidas por Zuzu, e 
repetidos por Fraga, para contar a história de seu filho Stuart, morto pela ditadura militar - dor 
que Chico Buarque exacerbou tão bem em "Angélica" e "Pedaço de Mim". Fraga opta pelo 
tingimento natural e inverte o paradigma: é ele, e não a indústria química, que impõe as cores da 
temporada, valoriza procedimentos manuais e mostra a importância do coser com agulha. Carol 



dedicou um capítulo para mostrar o grande estrategista que é Fraga. "Ele joga xadrez com o 
consumidor o tempo todo", diz. O estudo mostra como estabelece relação sólida de emoção com o 
cliente. "Quem compra Ronaldo Fraga, não compra uma roupa, mas uma história", avalia. Fraga 
confirma. "É comum alguém entrar em minha loja e dizer: uma amiga tem um vestido de "Álbum 
de Família", eu queria algo parecido", conta. Razão de ter em produção roupas de coleções 
passadas, mais uma subversão na dinâmica da moda, centrada em lançamentos semestrais.  
 
A moda cidadã de Fraga pode ser explicada por sua própria história. Com 35 anos, casado com 
Ivana, pai de Ludovico e à espera de Graciliano, aprendeu cedo que na vida existem duas teclas: 
a do truque e a do desespero. Órfão de pai e mãe, cresceu em um ambiente de crianças criadas 
por crianças, em que fazer o novo do velho era imperativo. Mas havia um tio, exímio desenhista, 
que o incentivou. Além de uma profusão de tias - responsáveis por tantos questionamentos.  
 
Ah, as tias... Em suas conversas, sempre falavam em última moda e em coleção passada. Quando 
ele entendia que ‘última’ deveria ser primeira e coleções são feitas para colecionar, não para 
passar. O que o levou a perseguir depois a idéia de roupas que não sucumbem a tendências. 
Formou-se na UFMG, ganhou um concurso e foi parar em Londres com o irmão Rodrigo, onde 
pôde estudar chapelaria e criar a marca The Magic Toyshop of the Mind para vender nos mercados 
de Candem Town e Portobello Road. De volta ao Brasil passou por todas as instâncias 
sancionadoras de reconstrução da moda brasileira: Phytoervas, Casa de Criadores e São Paulo 
Fashion Week, onde chegou em 2001.  
 
Com duas lojas e vendendo para 30 multimarcas, Fraga tem pela frente um desafio: crescer ou 
permanecer como criador de nicho. "Há pessoas desejosas e sem acesso geográfico à marca, que 
vive seu turning point", destaca Carol. Sem aumentar a produção, corre o risco de ser percebido 
apenas como um contador de histórias. Um dos caminhos para crescer seria o licenciamento e 
grandes empresas de varejo poderiam usar a estratégia de criação do mundo dele. O criador tem 
um projeto de house design e é parceiro da gaúcha Tonga da Mironga (tricôs) e da capixaba Lei 
Básica (jeans), para a qual desenvolve a identidade. Mas é cauteloso com patrocínios. "Devem ser 
amarrados de um jeito sutil ou correm o risco de ficar como o carnaval do Rio, onde primeiro vem 
o patrocinador e só depois o enredo."  
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